Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
woensdag 21 mei 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 E. Dijkhuis, mevrouw M.R.G.G.
Zuidema- Verweij, de heer A. van Kleef en de heer G. Martini;
SP Eemsmond: de heer J. Schouten en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J.
Venhuis- Dost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter en mevrouw H.W. Groenewoud;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
D’66 Eemsmond: de heer P.H. op ’t Holt.
Tevens aanwezig:
Wethouder
de heer H.K. Bouman
Wethouder
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot
Wethouder
de heer T. Berends
Afwezig met kennisgeving: mevrouw L.M. Visser
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2
3
4

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Visser komt
later.
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen.
Vaststelling
van
de De heer Slagter dient namens de fractie van de PvdA het
besluitenlijst: 8 mei 2014
volgende voorstel tot wijziging van de besluitenlijst in.
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft kennisgenomen
van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 mei
2014.
Op grond van art. 20 lid 4 van het reglement van orde stelt
de fractie van de Partij van de Arbeid de volgende wijziging
voor:
Bij agendapunt 7: verordening winkeltijden Eemsmond
Na de uitslag van de hoofdelijke stemming toe te voegen:
“Daarna wordt het geamendeerde
besluitvorming voorgelegd.”

raadsvoorstel

ter

Dan volgen de stemverklaringen van dhr. Slagter en mevr.
Visser.
Namens de fractie van de PvdA
Ab Slagter

1

Dit wijzigingsvoorstel wordt aangenomen.

5a

Ingekomen stukken

5a
5a

Mededelingen
LTA

De raad besluit met inachtneming van het aangenomen
wijzigingsvoorstel van de fractie van de PvdA:
de besluitenlijst van 8 mei 2014 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
In antwoord op de opmerking van de heer Eisinga over het
voorstel van het college om het plan dorpshuizen op basis
van de drank- en horecawet (bijlage bij de LTA/juli) van de
LTA te halen zegt de burgemeester een schriftelijk
antwoord toe.
De heer Slagter verzoekt het college om de PMonderwerpen met betrekking tot de decentralisaties zo veel
mogelijk in te plannen. Dit neemt het college mee.
Naar aanleiding van de vraag van de heer Slagter over de
planning van de beleidsnota sport en bewegen zegt
wethouder Bouman toe dat binnenkort in overleg met de
griffie een datum voor raadsbehandeling zal worden
afgesproken.

5b
6

Terugkoppeling verbonden
partijen
Aanwijzing
leden
gemeenschappelijke
regelingen
en
andere
samenwerkingsverbanden

Verder wordt de LTA voor kennisgeving aangenomen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De raad besluit (bij acclamatie):
over te gaan tot de volgende aanwijzingen:
Ability
Voor het algemeen bestuur:
De heer Berends als lid;
Mevrouw Van Beek als plaatsvervangend lid;
De heer Dijkhuis als lid;
Mevrouw Groenewoud als lid;
De heer Schouten als plaatsvervangend lid;
De heer Westerhuis als plaatsvervangend lid.
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
Voor het algemeen bestuur:
De heer Sienot als lid;
De heer Bouman als plaatsvervangend lid.
Volkskredietbank
Voor het algemeen bestuur:
Mevrouw Herkströter als lid;
De heer Berends als plaatsvervangend lid.
Groningen Seaports
Voor het algemeen bestuur:
De heer Bouman als lid;
De heer Sienot als lid;
De heer Berends als plaatsvervangend lid;
Mevrouw Spijk als lid;
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De heer Op 't Holt als lid;
De heer Martini als plaatsvervangend lid.
Voor het dagelijks bestuur:
De raad draagt voor als lid van het dagelijks bestuur de
heer Bouman.
Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs
Noord Groningen
Voor het algemeen bestuur:
De heer Bouman als lid.
Eems Dollard Regio
Voor het algemeen bestuur:
De heer Op 't Holt als lid.
(De heer Berends is als lid door het college aangewezen.)
Vereniging Waddenzeegemeenten
Voor het algemeen bestuur:
Mevrouw Visser als lid;
De heer Slagter als plaatsvervangend lid.

7

8

9

Benoeming
plaatsvervangend
voorzitter
van
gemeenteraad
benoeming
commissies

(2e)
de
en
leden

Begroting 2015 WO Deal

(De heer Sienot is als lid door het college aangewezen. De
heer Bouman is als plaatsvervangend lid door het college
aangewezen.)
De raad besluit (bij acclamatie):
te benoemen de heer Eisinga als plaatsvervangend
raadsvoorzitter
en
als
2e
plaatsvervangend
raadsvoorzitter mevrouw Spijk- van de Pol;
te benoemen als lid van de agendacommissie: de heer
Eisinga, mevrouw Visser en de heer Westerhuis;
te benoemen als lid van de rekeningcommissie: de
heer Dijkhuis, de heer Schouten, mevrouw Spijk, de
heer Woltjer, de heer Slagter, de heer Westerhuis en
de heer Op 't Holt.
De raad besluit:
Kennis te nemen van de conceptbegroting en de bijdrage
aan de WO DEAL voor 2015 ad € 654.075,- op te nemen
in de gemeentelijke begroting.

En daarnaast de zienswijze kenbaar te maken dat
aangedrongen wordt om inzichtelijk te maken dat de
opgelegde bezuinigingen op adequate wijze worden
gerealiseerd. Hierbij wordt tevens verwezen naar de inhoud
van de zienswijze zoals op kenbaar gemaakt op 20 juni
2013.
Erfgoedverordening 2014 Bij monde van de raadsvoorzitter wordt het volgende
gemeente Eemsmond
amendement aan de raad voorgelegd.
Voorgesteld wordt om artikel 3 lid 1 "het college kan, al
dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een
monument aanwijzen als gemeentelijk monument" te
wijzigen zodanig dat in voornoemde bepaling wordt
opgenomen dat aanwijzing slechts mogelijk is nadat de
eigenaar akkoord is gegaan. De raad besluit dit
amendement aan te nemen.

3

10

Sluiting

De raad besluit met inachtneming van het aangenomen
amendement:
De erfgoedverordening 2014 gemeente Eemsmond vast te
stellen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 5 juni 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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