Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 5 maart 2015 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, 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 (later);
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
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2
3

Vaststelling agenda
Kerntakendiscussie (deel I)

besluit
De voorzitter opent de vergadering. De heer Woltjer komt
later.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Alle fracties worden verzocht om het takenoverzicht
opnieuw in te leveren waarop de wijzigingen zijn
aangegeven. Deze lijsten worden verwerkt tot één lijst.
Deze lijst wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering
op 19 maart aanstaande formeel afgehecht. De lijst wordt
voorafgaand nog ter controle aan de raad gestuurd. Het is
namelijk niet de bedoeling om aan de hand van deze lijst de
discussie opnieuw aan te gaan. In het geval dat een punt
significant afwijkt van de beraadslagingen dan wel de
opmerkingen die de raad daarover heeft gemaakt dan kan
dat punt aan de orde worden gesteld. Verder zal de
stuurgroep nog niet helemaal worden afgeschaald en zal de
voorzitter van de stuurgroep bij het vervolgproces worden
betrokken.
De raad besluit met in achtneming van het voorgaande in
te stemmen met:
1. de uitslag van het debat over kerntaken zoals deze zijn
aangegeven op de aangehechte bijlage die voorzien is
van voorbereide en na discussie vastgestelde
fractiestandpunten. (Indien de opgetelde
fractiestandpunten een score 7 of 6 oplevert kan de
betreffende taak door naar de voorbereiding voor het
kaderplan. Een score 0 t/m 5 komt in aanmerking voor
een verdieping t.b.v. de discussie op 23 april)
2. de opdracht aan het college het tweede deel van de
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Spreekrecht burgers

5

Vaststelling besluitenlijst
12 februari 2015

6a

Ingekomen stukken

6a
6b
7

Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen
Begrotingswijzigingen

8

Vragenuur

9
(10)

Brief Eemskapel
Roodeschool

10
(9)

Maatschappelijke banen

kerntakendiscussie op 23-4-2015 voor te bereiden ter
vaststelling van de kerntaken en ter peiling van de
gevoelens en meningen over mogelijke rolwijzigingen
die passen bij de visie op een regiegemeente in een
coöperatiesamenleving.
Mevrouw Elderman spreekt namens Eemskapel
Roodeschool in op agendapunt 10 aangaande 'Brief
Eemskapel Roodeschool'. Zoals gebruikelijk wordt de
behandeling van het desbetreffende agendapunt daarom
naar voren gehaald en wordt agendapunt 9. Hiermee
wordt het agendapunt 9 over maatschappelijke banen
agendapunt 10.
De raad besluit:
de besluitenlijst van 12 februari 2015 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De raad besluit:
De begrotingswijziging nummer 3 overeenkomstig het
voorstel van het college vast te stellen
In verband met "Maart dialectmaand' wordt het vragenuur
in het Gronings behandeld.
De fracties van Gemeentebelangen en de PvdA hebben
vragen gesteld over: zwemtarieven, kappen van berken,
onderhoud bossen en paden, politiezorg, boskap, 18
miljoen voor oude WSW. De vragen zijn door het college
beantwoord.
Op voorstel van de heer Dijkhuis namens de fractie van
Gemeentebelangen in samenspraak met mevrouw Venhuis
namens de fractie van het CDA besluit de raad:
- dat de activiteiten van Eemskapel en van vergelijkbare
verenigingen passen binnen het door de gemeenteraad
vastgestelde subsidiebeleid;
- het college te verzoeken om dit in haar uitvoeringsregels
door te laten werken en de eventuele financiële
consequenties hiervan aan de raad voor te leggen.
Wethouder Herkströter zegt toe dat de raad middels een
memo wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het
onderzoek om door middel van een gevalideerd systeem de
loonwaarde van de betrokken medewerkers vast te stellen.
Op verzoek van de heer Slagter vindt een stemming (bij
hand opsteken) plaats. Het voorstel wordt met 15
stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
De raad besluit in te stemmen met:

Het beëindigen van de maatschappelijke banen op 1
januari 2018;

Het inzetten van een loonwaardesysteem om te
beoordelen wat de afstand tot de arbeidsmarkt is van
de medewerkers met een maatschappelijke baan;

Met ingang van 1 januari 2016 een deel van de
loonkosten van de maatschappelijke banen, afhankelijk
van de loonwaarde, voor rekening laten komen van de
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inlenende organisatie;
Met ingang van 1 januari 2016 de overige kosten van
de maatschappelijke banen bestrijden uit de algemene
reserve;

Met ingang van 1 januari 2015 de kosten van de
maatschappelijke banen (die nu ten laste van het
participatiebudget komen) ten laste te laten komen
van de algemene reserve.
De burgemeester zegt toe dat de raad middels een memo
wordt geïnformeerd over de wijze waarop het college
invulling zal geven aan de aanbevelingen. Als er aanleiding
toe is kan de memo worden geagendeerd.
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12

Onderzoeksrapport
"Eemsmond en regionale
samenwerking in DEALverband" van de
Rekenkamercommissie het
Hoogeland

Sluiting

De Raad besluit:
in te stemmen met het rapport “Eemsmond en
regionale samenwerking in DEAL-verband” van de
Rekenkamercommissie Het Hoogeland;
het college te verzoeken om met voorstellen te komen
voor de uitvoering van de aanbevelingen zoals
opgenomen in het onderzoeksrapport;
het onderzoeksrapport ter kennisgeving te sturen naar
de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en
Loppersum.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 19 maart 2015.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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