Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 19 juni 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:, mevrouw L.M. Visser en mevrouw D. Voskuil (later);
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
Met kennisgeving afwezig: de heer J. Schouten
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2
3
4

5a

5a
5a
5b

6
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besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnengekomen van de heer Schouten.
Mevrouw Voskuil komt later.
Vaststelling agenda
De (gewijzigde) agenda wordt conform vastgesteld.
Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen binnen gekomen.
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 5 juni 2014
de besluitenlijst van 5 juni 2014 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
Ingekomen stukken
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
LTA
De LTA wordt voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden De heer Slagter geeft een terugkoppeling uit de vergadering
partijen
van het AB van de Vereniging van Waddenzeegemeenten
gehouden op donderdag 19 juni 2014.
Begrotingswijzigingen
De raad besluit:
De begrotingswijziging nummer 9 overeenkomstig het
voorstel van het college vast te stellen.
Concept
jaarrekening De raad heeft zijn gevoelen kenbaar gemaakt. De
Ability 2013
genoemde punten waaronder 'het op orde houden van de
winkel'; het meenemen van de aanbevelingen van de
accountant; de uitvoering van de participatiewet; het
opstellen van een realistische begroting worden in een
memo verwoord. Het memo wordt in handen van de
vertegenwoordigers gesteld ten behoeve van de AB
vergadering d.d. 26 juni 2014.
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Begroting
Gemeenschappelijke
Regeling
Publieke
Gezondheid en Zorg (GR
PG&Z) 2015
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Jaarstukken
Werkorganisatie
2013

DEAL
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Begroting
2015
Veiligheidsregio Groningen
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Jaarstukken
Gemeenschappelijke
Regeling
Veiligheid
Gezondheid

en
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Jaarverslag en jaarrekening
2013 gemeente Eemsmond
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Preventie- en handhavingsplan Eemsmond
Verklaring
van
geen
bedenkingen
uitbreiding
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De raad besluit:
om zijn gevoelen kenbaar te maken over de concept
jaarrekening 2013 van Ability.
De raad besluit:
In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg
(GR PG&Z) en eventuele op- of aanmerkingen bekend te
maken voordat deze stukken ter vaststelling worden
voorgelegd
aan
het
Algemeen
Bestuur
op
de
bestuursvergadering van 4 juli 2014.
De raad besluit:
zijn gevoelen over de jaarstukken, door tussenkomst van
de vertegenwoordigers in het bestuur van de
werkorganisatie DEAL, kenbaar te maken.
De raad besluit:

De strategische koers voor kennisgeving aan te
nemen;

Kennis te nemen van de begroting 2015 van de VR
Groningen;

De financiële gevolgen, als aangegeven, op te nemen
in de gemeentelijke begroting voor 2015;

Door het college een schriftelijke reactie aan de VR te
laten sturen met als strekking dat, gelet op de
financiële positie van de gemeente met klem aandacht
wordt gevraagd voor een meer dan marginale
kostenreductie met ingang van 2016.
De raad besluit:
Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de
Gemeenschappelijke regeling en zijn gevoelen, door
tussenkomst van het college kenbaar te maken aan het
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling.
De raad besluit:

de jaarrekening en het jaarverslag 2013 vast te
stellen;

het rekeningsresultaat van negatief € 260.881 te
onttrekken aan de Algemene reserve;

het in 2013 te veel aan de reserve jaarovergang
toegevoegde bedrag van € 353.685 te corrigeren ten
bate van de algemene reserve;

€ 52.229 te onttrekken aan de reserve Grondbedrijf en
toe te voegen aan de Algemene reserve ter dekking
voor de kosten van de inkoopgarantieregeling in 2013;

€ 40.000 te onttrekken aan de reserve Sociale
voorzieningen en toe te voegen aan de Algemene
reserve als correctie op de decemberrapportage 2013.
(conform memo Analyse grote verschillen);

€ 39.833 te onttrekken aan de Algemene reserve in
2014 en beschikbaar te stellen in 2014 voor de
voorbereidingskosten decentralisatie AWBZ;

het onderdeel apparaatskosten van € 77.884 binnen
het krediet ‘Boukemapark’ te laten vervallen;

de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.
De raad besluit:
Het Preventie- en handhavingsplan vast te stellen.
De raad besluit:
1. een Verklaring van geen Bedenkingen te geven voor de
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ligboxenstal Klinkerborgerweg 4 Kantens
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Sluiting

uitbreiding
van
een
ligboxenstal
aan
de
Klinkerborgerweg 4 in Kantens en dit besluit als
ontwerp in de procedure voor de aanvraag
omgevingsvergunning in te brengen;
2. de onder 1. bedoelde ontwerp Verklaring van geen
Bedenkingen wordt als definitieve Verklaring van geen
Bedenkingen aangemerkt indien blijkt dat er geen
zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het
ontwerpbesluit zijn ingediend.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 18 september 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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