Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 6 maart 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
mevrouw H. Hoekstra

Gemeentebelangen Eemsmond: de heer R.R. Eisinga, de heer A. van Kleef, de heer E. Dijkhuis en
mevrouw M.R.G.G. Zuidema-Verweij;
PvdA Eemsmond: de heer W.J. de Boer, mevrouw G.S. Omta-Arkema en de heer A.J. Slagter;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk-van de Pol, mevrouw H.P.A. J. Persoon- Klijn en de heer G.J.
van de Wal;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
Groenlinks Eemsmond: mevrouw H.A. Damhof en de heer L.G. de Vree;
Betere Versie Eemsmond: de heer G. Siragna en mevrouw H. de Wit;
VVD Eemsmond: de heer J.P. Nienhuis.
Tevens aanwezig:
Wethouder
de heer J. Dobma
Wethouder
de heer H.K. Bouman
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2
3
4

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten
van verhindering binnen gekomen.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen.
Vaststelling
van
de Mevrouw Persoon dient namens de fractie van het CDA
besluitenlijst: 13 februari het volgende wijzigingsvoorstel in.
2014
Voorstel tot verandering van de besluitenlijst van de
raadsvergadering van 13 februari 2014
De fractie van het CDA heeft kennisgenomen van de
besluitenlijst van de raadsvergadering 13 februari 2014.
Op grond van artikel 20 lid 4 van het Reglement van Orde
stelt de fractie van het CDA de volgende verandering voor.
De zin op bladzijde 1 (agendapunt 7 vragenuur)): De
fracties van het CDA, GroenLinks en GemeenteBelangen
hebben vragen gesteld over: verlichting fietspad Talmaweg
en Dingeweg, brede school Uithuizen, gaswinningsbesluit,
sneeuw ruimen, gevolgen drank- en horecawet en Kaap
(Rottumeroog).
Wijzigen in:
De
fracties
van
het
CDA,
GroenLinks
en
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over: verlichting
fietspad tussen Talmaweg en Dingeweg, brede school
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Uithuizen, gaswinningsbesluit, sneeuw ruimen, gevolgen
drank- en horecawet en Kaap (Rottumeroog).
De fractie van het CDA
R. Persoon- Klijn
Uithuizen, 1 maart 2014
De raad besluit dit wijzigingsvoorstel vast te stellen.
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Met in achtneming van het vastgestelde wijzigingsvoorstel
besluit de raad de besluitenlijst overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
Terugkoppeling verbonden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
Begrotingswijzigingen
De raad besluit:
De begrotingswijziging nummer 7 overeenkomstig het
voorstel van het college vast te stellen.
Vragenuur
De fracties van het GroenLinks, CDA, VVD, PvdA en
GemeenteBelangen hebben vragen gesteld over: dam in
Helwerdermaar, veldwierde Stitswerd, herstellen van
graven, Smitsweg te Uithuizermeeden, ’t Zielhoes,
dorpshuis Oudeschip, afhandeling schade veroorzaakt door
aardbevingen, scholen in onze gemeente en digitaal
ongemak. De vragen zijn beantwoord.
Verordening
tot
eerste De raad besluit:
wijziging
van
de de
Verordening
tot
eerste
wijziging
van
de
Legesverordening 2014
Legesverordening 2014 (Eerste wijziging Legesverordening
2014) vast te stellen.
Upgrade
De heer de Vree legt een stemverklaring af:
brandweerkazernes
Usquert
en “De GroenLinks fractie vindt de Arbo technische
Uithuizermeeden/
aanpassingen van de bestaande brandweerkazernes te
voorbereiding
belangrijk om tegen het voorstel te stemmen, want we
brandweerzorg Eemshaven willen niet dat onze brandweermannen en onze
brandweervrouwen de dupe worden van deze situatie. We
vinden echter wel dat alles voorkomen moet worden dat 2
ton gemeenschapsgeld verspild wordt. We roepen u en het
college dus, maar zeer nadrukkelijk ook de veiligheidsregio
op om alles in het werk te stellen om dit te voorkomen en
de nieuwbouw van de kazernes op de kortst mogelijke
termijn te realiseren.”
De raad besluit:
In te stemmen de voorgestelde aanpassing van de
brandweerkazernes in Usquert en Uithuizermeeden
voor een periode van maximaal 5 jaar.
Gelet op een aantal onzekerheden met betrekking tot
de herlocatie en de noodzakelijke afstemming met de
Veiligheidsregio, de uiteindelijke effectuering van de
aanpassingen afhankelijk te stellen van de keuzes over
de herlocatie en de afstemming hierover met de VR.
Voor de aanpassingen een bedrag van € 204.300,00
beschikbaar te stellen.
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Herontwikkeling
Theater

Een eenmalig budget van € 25.000,00 beschikbaar te
stellen voor de (verdere) voorbereiding van
brandweerzorg Eemshaven.
De kosten te dekken overeenkomstig het aangegeven
financieel voorstel.
City Mevrouw de Wit dient namens de fractie van de Betere
Versie een motie in.
De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond
vergadering bijeen op donderdag 6 maart 2014.

in

Overwegende dat:

er op dit moment een patstelling is tussen enerzijds
het voorstel van het college en eigenaar Marenland
om het City Theater te slopen en anderzijds de
uitkomsten
van
de
respectievelijke
onderzoeksadviezen van Libau en Rho om het pand te
behouden;

de aanwijzing van gemeentelijke monumenten in
voorbereiding is maar nog moet plaatsvinden in mei
van dit jaar;

gemeentelijke monumenten kans maken op allerlei
mogelijkheden
tot
externe
financiering
voor
restauratie en herbestemming;
Is van mening dat:

het voorbarig is om nu al een definitief besluit te
nemen over het slopen van dit unieke pand;

de twee onderzoekadviezen aantonen dat het City
Theater voldoet aan de criteria om behouden te
blijven;

er daarom een ultieme poging ondernomen zou
moeten worden om het pand te behouden;
Spreekt uit dat:

de beslissing om het City Theater te slopen uitgesteld
moet worden totdat de gemeentelijke monumenten
zijn aangewezen;

verwacht dat het City Theater, gezien de uitkomsten
van de onderzoeken van Libau en bureau Rho,
aangewezen zal worden als gemeentelijk monument.
Verzoekt het college alsnog alle denkbare opties voor
herbestemming en renovatie van het City Theater te
onderzoeken, met name opties die ontstaan zijn sinds de
ontwikkelingen
betreffende
de
bevingen
en
de
compenserende maatregelen die daaraan verbonden zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de Betere Versie:
Franco Siragna
Heleen de Wit
De motie wordt in stemming gebracht.
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De heer Van de Wal legt een stemverklaring af:
Het woord ‘behouden’ spreekt mij erg aan. Ik wil wel even
duidelijk stellen dat ik absoluut kan meevoelen. Ik zit nog
eens naar de foto’s te kijken. Het is zoals het is en laten
we het koesteren. In gedachten wordt het altijd veel
mooier dan het misschien in werkelijkheid is geweest. Ik
ben tegen, maar ik heb er wel gevoel bij.
De motie wordt met 2 stemmen voor en 15 stemmen
tegen verworpen.
Mevrouw de Wit geeft een stemverklaring:
We kunnen niet akkoord gaan.
Mevrouw Spijk geeft een stemverklaring:
We hebben geen gebruik gemaakt om inhoudelijk op het
voorstel te reageren daarom wil ik een stemverklaring
afleggen. We juichen deze ontwikkelingen toe en stemmen
in met het voorstel.
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De raad besluit:
in te stemmen met het (laten) ontwikkelen van een
plan voor de volledige nieuwbouw van 24
zorgappartementen op de huidige locatie 5-3-8.
Visie Sociaal Domein en De raad besluit:
Nota 3D BMWE
In te stemmen met de 'Visie van de BMWE-gemeenten op
het sociaal domein' en 'Nota 3D BMWE'.
Beleidsnota
BMWE- In antwoord op het verzoek van mevrouw Zuidema zegt de
gemeenten Minimabeleid ’t wethouder een document toe waarin een overzicht wordt
Hoogeland
gegeven van de bestaande regelingen met daarnaast een
opgave van de regelingen die door deze beleidsnotitie
komen te vervallen c.q. blijven bestaan.
Mevrouw Damhof geeft een stemverklaring dat de fractie
van GroenLinks tegen het beleidsstuk heeft gestemd.
Mevrouw Omta geeft een stemverklaring:
We kunnen wel instemmen met het beleidsstuk voorlopig
zoals we dat nu in de raad besproken hebben en uw
suggestie met betrekking tot de uitvoeringsregels, dat we
daarover nog beter communiceren, dat nemen we graag
mee.
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De raad besluit:
De beleidsnota BMWE-gemeenten Minimabeleid 't
Hoogeland vast te stellen.
Nota Risicobeheersing en De heer Dijkhuis dient mondeling het volgende
Weerstandsvermogen
amendement in:
2014-2017
Voorgesteld wordt om de zin op pagina 17 onder kop 7
“de gemeente Eemsmond streeft minimaal naar het niveau
“voldoende” te wijzigen in “de gemeente Eemsmond
streeft minimaal naar het niveau 2 ‘ruim voldoende’.
Op grond van de beraadslagingen trekt hij het amendement
in.
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De raad besluit:
de nota de nota Risicobeheersing en Weerstandsvermogen
2014-2017 vast te stellen.
Beleidsnota Antennebeleid De heer de Vree dient namens de fracties van GroenLinks
gemeente Eemsmond 2014 en Betere Versie het volgende amendement in:
De fractie van GroenLinks heeft kennis genomen van het
raadsvoorstel
nr
14-04.2014,
de
beleidsnota
Antennebeleid gemeente Eemsmond 2014
In tegenstelling tot de Voorbeeldnota gemeentelijk
antennebeleid van de VNG bevat de Beleidsnota
Antennebeleid
Eemsmond
2014
geen
communicatieparagraaf. De gemeente kan echter gebruik
maken van passieve en actieve informatieverstrekking. De
perceptie van mensen ten aanzien van antenne-installaties
kan positief worden beïnvloed door het verstrekken van
goede informatie over antenne-installaties
en over
bouwvergunningen voor antenne-installaties.
De GroenLinks fractie stelt derhalve
raadsvoorstel de volgende tekst:

voor

in

het

“Besluit:
De beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente Eemsmond 2014”
vast te stellen.”
te wijzigen in:
“Besluit:
1) De beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente Eemsmond
2014” te voorzien van een communicatieparagraaf
zoals verwoord in hoofdstuk 6 in de “Voorbeeldnota
gemeentelijk antennebeleid” van de VNG;
2) De beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente Eemsmond
2014” vast te stellen.”
Namens de GROENLINKS fractie Eemsmond:
Ria Damhof
Leo de Vree
Namens de fractie Betere Versie
Franco Siragna
Heleen de Wit
De heer de Vree dient namens de fracties van GroenLinks
en Betere Versie de volgende motie in:
De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond
vergadering bijeen op donderdag 6 maart 2014,

in

Overwegende dat:

Antenne-installaties hoger dan 5 meter impact hebben
op hun omgeving;

er
nog
steeds
onzekerheden
bestaan
over
gezondheidsrisico’s en dat er geen onnodige risico’s
met kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen,
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baby’s en kinderen genomen moeten worden;
iedereen gebruik wenst te maken van mobiele
communicatie en het gebruik daarvan toeneemt;
ten gevolge van het toenemende gebruik meer
bandbreedte noodzakelijk is, hetgeen zich vertaalt in
meer antennemasten in de toekomst.

Is van mening dat:

de gemeente weinig mogelijkheden heeft om de
plaatsing van antennemasten te beïnvloeden;

de gemeente wel de bevoegdheid heeft voor een
goede ruimtelijke inpassing;

van een regiegemeente verwacht mag worden dat
daar waar beleidsruimte is, deze wordt ingevuld;

Dat vertaling van het voorgestelde antennebeleid in
bestemmingsplannen door de gemeente Eemsmond
niet voldoende bescherming biedt tegen kwetsbare
groepen.
spreekt uit dat:

het gewenst is dat uitsluitingsgebieden voor antenneinstallaties hoger dan 5 meter worden aangewezen
rondom
scholen,
peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en locaties voor naschoolse
opvang
in
alle
nieuw
op
te
stellen
bestemmingsplannen
en
met
name
op
de
bijbehorende verbeeldingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de GROENLINKS fractie Eemsmond:
Ria Damhof
Leo de Vree
Namens de fractie Betere Versie
Franco Siragna
Heleen de Wit

De heer de Vree amendeert de motie als volgt:
De Gemeenteraad van de gemeente Eemsmond
vergadering bijeen op donderdag 6 maart 2014,

in

Overwegende dat:

Antenne-installaties hoger dan 5 meter impact hebben
op hun omgeving;

er
nog
steeds
onzekerheden
bestaan
over
gezondheidsrisico’s en dat er geen onnodige risico’s
met kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen,
baby’s en kinderen genomen moeten worden;

iedereen gebruik wenst te maken van mobiele
communicatie en het gebruik daarvan toeneemt;

ten gevolge van het toenemende gebruik meer
bandbreedte noodzakelijk is, hetgeen zich vertaalt in
meer antennemasten in de toekomst.
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Is van mening dat:

de gemeente weinig mogelijkheden heeft om de
plaatsing van antennemasten te beïnvloeden;

de gemeente wel de bevoegdheid heeft voor een
goede ruimtelijke inpassing;

van een regiegemeente verwacht mag worden dat
daar waar beleidsruimte is, deze wordt ingevuld;
spreekt uit dat:

het gewenst is dat uitsluitingsgebieden voor antenneinstallaties hoger dan 5 meter worden aangewezen
rondom
scholen,
peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en locaties voor naschoolse
opvang
in
alle
nieuw
op
te
stellen
bestemmingsplannen
en
met
name
op
de
bijbehorende verbeeldingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de GROENLINKS fractie Eemsmond:
Ria Damhof
Leo de Vree
Namens de fractie Betere Versie
Franco Siragna
Heleen de Wit
De heer Eisinga stelt bij mondeling amendement voor om te
besluiten:
de beleidsnota antennebeleid vast te stellen;
de beleidsnota ter inzage te leggen;
de raad te rapporteren omtrent de reacties op de ter
inzage legging en de raad te rapporteren omtrent de
reacties van het college.
Wethouder Dobma geeft aan dat het college ook van
mening is dat burgers inzage mogen hebben in deze nota
en als zij er iets over willen berichten richting college en
raad dan is dat prima. Het college is graag bereid de raad
deelgenoot te maken van deze reacties als die er zijn en
van de reacties van het college hierop. Tegelijkertijd kan
wellicht aan het voorstel dan een communicatieparagraaf
worden toegevoegd.
Het amendement van de fracties van GroenLinks en Betere
Versie wordt in stemming gebracht:
Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 12
stemmen tegen verworpen (de heer Van de Wal heeft de
vergadering verlaten).
De geamendeerde motie van de fracties van GroenLinks en
Betere Versie wordt in stemming gebracht.
Met 4 stemmen voor en 12 stemmen tegen wordt de
geamendeerde motie verworpen.
De heer Eisinga legt de volgende stemverklaring af:
Ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden dan waarop de
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wethouder het heeft verwoord. Hoewel het vierde
aandachtsstreepje is geschrapt blijft met het uitspreken
toch in die medische sfeer hangen. Dat vinden we niet
juist. Daar gaan we gewoon niet over.
Mevrouw Omta legt de volgende stemverklaring af:
Ik heb tegen het amendement gestemd vanwege de
toezegging die de wethouder heeft gedaan over het feit dat
hij nog een communicatievoorstel bijvoegt.
De heer De Vree legt de volgende stemverklaring af:
Uiteraard vinden we het jammer dat het amendement en de
motie het niet gehaald hebben. Maar we vinden de nota
antennebeleid een dusdanige vooruitgang dat we toch voor
de nota kunnen stemmen.
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Sluiting

De raad besluit:
de beleidsnota ‘Antennebeleid gemeente Eemsmond 2014’
vast te stellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 00.40 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 10 april 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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