Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 29 september 2016 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 (later) en mevrouw H.J.
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 (SP)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2

Vaststelling agenda

3
4

5a

Spreekrecht burgers
Vaststelling
van
besluitenlijst:
september 2016
Ingekomen stukken

5a

Mededelingen

besluit
De raadsvoorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van mevrouw Visser. De heer
Van de Wal komt later.
De agenda wordt conform vastgesteld met dien verstande
dat de burgemeester na 20.00 uur een mededeling wil
doen aangaande de gemeentelijke herindeling.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
de De besluitenlijst van 15 september 2016 wordt
15 overeenkomstig het opgestelde concept vastgesteld.
De raad besluit:
In te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
De voorzitter doet om 20.15 uur de volgende mededeling:
"De verantwoordelijk gedeputeerde Brouns heeft aan de G7
burgemeesters vanmiddag laten weten dat de BMWE
gemeenten
een
goed
startdocument
over
hun
herindelingsplannen hebben ingeleverd; zowel inhoudelijk
als qua draagvlak. In het verlengde hiervan vraagt het
provinciebestuur aan de gemeentebesturen van BMWE
voor 21 oktober 2016 hun voornemen tot de vorming van
de BMWE gemeente te bekrachtigen. Vervolgens zal het
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6

7

provinciebestuur zoals eerder afgesproken de eigen ARHI
procedure beëindigen. Daarmee legt het provinciebestuur
het initiatief en het vervolg in het kader van de wet ARHI
terug bij de BMWE gemeenten. Het is de intentie om dit
besluit gelijktijdig op 13 oktober a.s. aan de
gemeenteraden van Bedum de Marne Winsum en
Eemsmond voor te leggen. Daarom zal dit agendapunt aan
de agenda van 13 oktober 2016 worden toegevoegd".
LTA en bijlage
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
Terugkoppeling verbonden De heer Dijkhuis geeft een terugkoppeling van de eerste
partijen
vergadering van het algemeen bestuur van het GO
Openbaar Primair Onderwijs gehouden op 26 september
2016.
Bespreking
Op basis van de beraadslagingen wordt besloten om de
aandeelhoudersstrategie
gemaakte
opmerkingen
als
bagage
aan
de
Groningen Seaports
vertegenwoordigers van de raad in het Algemeen Bestuur
van GSP mee te geven.

Kadernotitie - Voor de
actualisatie
van
het
Meerjarenprogramma
Aardbevingsbestendig en
Kansrijk Groningen 20162020

De raad besluit:
de opmerkingen die tijdens de bespreking van de
conceptaandeelhoudersstrategie
Groningen
Seaports
worden gemaakt bij wijze van wensen en bedenkingen te
doen toekomen aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen
Seaports.
De heer Dijkhuis stelt namens de fractie van
Gemeentebelangen ter aanvulling op de zienswijzen onder
andere voor om een website op te nemen, waarop
zichtbaar is waar en welke werkzaamheden (schadeherstel/
versterking) zijn uitgevoerd. Deze zienswijze wordt
overgenomen.
De raad besluit:

Kennis te nemen van de Kadernotitie - Voor het
actualiseren
van
het
Meerjarenprogramma
"Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 20162020";

In te stemmen met de concept reactie van het college
van B&W aan de NCG;

Zienswijzen aan het college kenbaar te maken met het
verzoek deze zienswijzen in de schriftelijke reactie te
verwerken.
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Met als toevoeging:

de zienswijze die door het college ondersteund wordt,
nl. het opnemen van een website, waarop zichtbaar is
waar en welke werkzaamheden (schadeherstel/
versterking) zijn uitgevoerd.
Handhavingverordening
De raad besluit:
Participatiewet,
IOAW, de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ
IOAZ
vast te stellen.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 13 oktober 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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