Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 27 september 2018 in het gemeentehuis te Uithuizen.
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

mevrouw M. van Beek
de heer S. van der Veen

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, mevrouw D. Voskuil en mevrouw T. van Lottum;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol, de heer G.J. van de Wal en mevrouw H.J. Dost;
PvdA Eemsmond: de heer A.J. Slagter;
ChristenUnie Eemsmond: de heer L. Rozema en de heer H. Woltjer;
VVD Eemsmond: de heer L. Westerhuis;
D’66 Eemsmond: de heer H.E.W. Nunnink.
Tevens aanwezig:
Wethouder
mevrouw S.W.G. Herkströter- van Oijen
Wethouder
de heer H.G.A. Sienot
Wethouder
de heer T. Berends
Afwezig met kennisgeving: mevrouw H.W. Groenewoud en wethouder H.K. Bouman

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van mevrouw H.W.
Groenewoud en van wethouder Bouman.
2
Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3
Spreekrecht burgers
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
4
Vaststelling
van
de De raad besluit:
besluitenlijst: 12 juli 2018
de besluitenlijst van 12 juli 2018 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
5a) Ingekomen stukken
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling van
de ingekomen stukken.
5a) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5a) LTA en bijlage
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
5b) Terugkoppeling verbonden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
partijen
6
Begrotingswijzigingen
De begrotingswijzigingen nummers 11 en 12 van het jaar
2018 worden overeenkomstig het voorstel van het college
vastgesteld
7
Vragenuur
De fracties van het CDA, de SP en GemeenteBelangen hebben
vragen gesteld over de kippenschuur Roodeschool, de Brede
school in Uithuizen, het fietspadenplan Eemsmond,
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Gaswinning, versterking, hoe nu verder? Hardnekkige
geruchten over de Nieuwe School Uithuizen, openbaar
watertappunt,
overlast
jongeren
en
kosten
zonnepanelenvergunning. De vragen zijn beantwoord.
Vlekkenplan huisvesting Het De raad besluit:
Hogeland
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
investeringskrediet van in totaal €500.000 voor de realisatie
van de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie van Het
Hogeland.
Ontwerpwijziging begroting De raad besluit:
2018 (programma RIGG) van geen zienswijze in te dienen.
de GR Publieke Gezondheid
& Zorg
Vaststelling
De raad besluit:
bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Roodeschool ongewijzigd vast te
Roodeschool
stellen.
m.e.r.-beoordeling
De raad besluit:
(vormvrij) bestemmingsplan dat voor het bestemmingsplan Maarweg te Uithuizen
Maarweg
(vervangen 44 woningen door 30 nieuwe woningen) geen
milieueffectrapport/formele mer-procedure nodig is.
Beschikbaar
stellen De raad besluit:
budget/krediet om het a. Goedkeuring voor het beschikbaar stellen van
gemeentelijk aandeel in een
€ 236.000,--. Hiervan € 28.550,-, vanuit de reserve
viertal woningbouwlokale woon- en leefbaarheidsplannen, toe te voegen
exploitaties sluitend te
aan de voorziening tekorten exploitaties en de jaarlijkse
krijgen
kapitaalasten van € 9.335,-- vanuit het overige krediet
van € 207.450,-- te dekken uit de post Onvoorziene
uitgaven structureel.
b. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Afscheid raadslid Alie Spijk- De voorzitter en de nestor van de raad spreken mevrouw
van de Pol
Spijk toe. Mevrouw Spijk spreekt een dankwoord uit.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 18 oktober 2018.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

2

