Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 23 april 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;
SP Eemsmond:, mevrouw L.M. Visser, de heer J. Schouten en mevrouw D. Voskuil;
CDA Eemsmond: mevrouw A. Spijk- van de Pol 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;
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:
de heer A. van Kleef, de heer G. Martini (beiden fractie
Gemeentebelangen), de heer G.J. van de Wal (fractie CDA) en de heer L. Westerhuis (fractie
VVD)

Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening

2

Vaststelling agenda

3

Spreekrecht burgers

4

Vaststelling van de
besluitenlijsten: 19 en 31
maart
Ingekomen stukken

5a)

5a)
5a)
5b)

Mededelingen
LTA en bijlage
Terugkoppeling verbonden
partijen

6

Vragenuur

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnen gekomen van de heren Van Kleef,
Martini, Van de Wal en Westerhuis.
De agenda wordt conform vastgesteld. Met dien verstande
dat de behandeling van agendapunt 10 aangaande de
kerntakendiscussie naar voren wordt gehaald, omdat zich
voor dit agendapunt een inspreekster heeft aangemeld.
Mevrouw Kaaijk spreekt namens Dorpsbelangen Warffum
en Breede in op agendapunt 10 aangaande de
kerntakendiscussie.
De raad besluit:
de besluitenlijsten van 19 en 31 maart 2015
overeenkomstig de opgestelde concepten vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
Er zijn geen mededelingen.
De LTA en bijlage worden voor kennisgeving aangenomen.
De raad is schriftelijk geïnformeerd over de vergadering van
het algemeen bestuur van Ability gehouden op 19 februari
2015.
De fracties van SP, Gemeentebelangen en PvdA hebben
vragen gesteld over: cliëntenstop VKB, stolpersteine en
voetbalclub RKC in Kantens. De vragen zijn door het
college beantwoord.
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7

8.
(10)

Ontheffing
woonplaatsvereiste
wethouder

De raad besluit:
De heer T. Berends voor de periode van 23 april 2015 tot
23 april 2016 ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap
Kerntakendiscussie (deel II) De heer Rozema dient mondeling de volgende twee
amendementen in.
Amendement 1:
Voorgesteld wordt om de projecten met betrekking tot
muziekonderwijs (de nummers 34 en 53) te blijven
ondersteunen, mits blijkt dat er een andere financiering
mogelijk is.
Amendement 2:
Voorgesteld wordt om de welstandscommissie te laten
opheffen en de toetsing in eigen beheer uit te voeren.
De heer Rozema trekt beide amendementen in.
De volgende stemverklaringen worden gegeven:
De heer Rozema (namens de fractie van de Christenunie):
'de stemverklaring betreft de twee punten die we genoemd
hebben: de welstandscommissie die we graag opgeheven
zien en we vinden muziekonderwijs op de basisschool
onder de punten 34 en 53 van dusdanig belang dat we
willen verklaren dat we er veel waarde aanhechten en dat
het gehandhaafd moet blijven'.
De heer Slagter (namens de fractie van de PvdA):
"we steunen dit besluit niet en dat komt voornamelijk
vanwege de gevolgen die we vrezen voor sport, cultuur en
daarmee de leefbaarheid in de gemeente Eemsmond. En
het is een vrij hard besluit zoals we dat nemen. Met het
besluit onderschrijven we de gemaakte keuzes. We zitten
als PvdA niet in het college en we willen dat voorlopig niet
onderschrijven'.
De heer Eisinga (namens de fractie van
Gemeentebelangen):
'we zullen wel voor het besluit stemmen. Hierbij wel
duidelijk aangetekend willen hebben dat dit opnieuw een
stap is die we zetten in de richting van kaderstelling en
begroting en dat deze stap geen belemmering voor ons zal
zijn om bij een kadernota of behandeling van de begroting
mogelijk op een andere manier te stemmen zoals dat we nu
tegenover het standpunt van het college staan'.
Mevrouw Visser (namens de fractie van de SP):
'we zullen instemmen met het voorstel of besluit, maar wel
met de voorwaarde dat bij de kadernota op het moment
dat de samenhang der dingen duidelijk is wij absoluut de
vrijheid willen hebben om beslissingen te nemen ook nog
op detailniveau, omdat het dan eigenlijk pas kan.'
De heer Op 't Holt (namens de fractie van D'66):
'met het voorstel kan ik instemmen met de aantekening dat
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we ook vinden dat muziekonderwijs gehandhaafd blijft.
Mijn opmerking dat dit verbreed kan worden naar algemeen
cultuur onderwijs: onze voorkeur heeft'.
Mevrouw Spijk (namens de fractie van het CDA):
'het CDA zal instemmen met het voorstel maar vindt op dit
moment de rol "overlaten" te vrijblijvend voor de punten
34,45, 48 en 199'.
Het voorstel wordt met 2 stemmen tegen (PvdA) en 11
stemmen voor aangenomen.
De raad besluit met in achtneming van de
stemverklaringen:

9
(8)

Vaststellen tweede
wijziging legesverordening
2015

10
(9)

Strategisch beleidskader
werk en inkomen

In te stemmen met:
1. de geformuleerde kerntaken (score 6 en 7);
2. de geformuleerde niet-kerntaken (score 0 en 1);
3. de collegevoorstellen (niet) kerntaken (scores 2 t/m 5);
4. de geformuleerde rolwijzigingen bij de nog niet bepaalde
kerntaken en deze nader uit te laten werken door het
college in separate raadsvoorstellen, kaderplan,
uitvoeringsplannen en/of (meerjaren)begroting;
5. het nader laten uitwerken van de uitkomsten van de
kerntakendiscussie in een sluitende (meerjaren)begroting
door het college
De raad besluit:
Vast te stellen de "Verordening tot tweede wijziging
tarieventabel behorende bij de legesverordening Eemsmond
2015
Mevrouw Visser dient namens de fracties van de SP,
Gemeentebelangen, het CDA, de PvdA en D'66 de
volgende motie in.
Motie "Strategisch beleidskader werk en inkomen"
De raad van de gemeente Eemsmond bijeen op 23 april
2015
Constaterende dat:
- Nu het strategisch beleidskader Werk en inkomen ter
vaststelling voorligt;
- In genoemd beleidskader sprake is van aanpassing van de
huidige GR Ability en hiertoe een
afzonderlijk voorstel wordt voorbereid;
- Het beleidskader al wel aanzetten geeft hiervoor en dit
een lopend proces is;
Overwegende dat:
- De raad voor het openbaar bestuur (ROB) momenteel
werkt aan een rapport dat oplossingsrichtingen geeft hoe
het democratisch gehalte en de democratische
controle van en op gemeenschappelijke regelingen kan
worden versterkt;
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- Dit rapport op zeer korte termijn wordt verwacht;
Spreekt uit dat / is van mening dat:
- Wijzigingen van de GR Ability in een breder perspectief
van herijking van gemeenschappelijke regelingen moet
worden geplaatst;
- De adviezen van het ROB hierbij zeer serieus
meegenomen moeten worden;
- Goede democratische controle van de raad bij de GR
Ability van groot belang is;
Verzoekt het college:
- In afwachting van de adviezen van het ROB
geen onomkeerbare stappen te zetten in het proces van
herinrichting van de bestaande GR Ability en;
- Deze motie te doen toekomen aan de raden van de
BMWE gemeenten;
Namens;
De fractie
De fractie
De fractie
De fractie
De fractie

SP Eemsmond, L. Visser
Gemeente belangen Eemsmond, R. Eisinga
CDA Eemsmond, A. Spijk
PvdA Eemsmond, L. Groenewoud
D66 Eemsmond, P. Op ‘t Holt

De motie wordt unaniem aangenomen.
Wethouder mevrouw Herkströter zegt toe dat de motie met
een begeleidend memo naar de gemeenteraden van BMW
zal worden gestuurd. In het memo wordt aandacht besteed
aan de door de raad geformuleerde aanvullende kaders
zoals bijvoorbeeld het kader inzake de duurzame uitstroom.
Daarnaast is toegezegd dat gegevens over
klanttevredenheid in de verantwoordingsrapportages zullen
worden opgenomen.
De raad besluit:
In te stemmen met:
- het strategisch beleidskader Werk en Inkomen 20152018 (nieuwe uitvoeringsstructuur); en
Kennis te nemen van:
- de zienswijzen van alle gemeenteraden van Bedum,
Winsum, De Marne en Eemsmond alsmede het
algemeenbestuur van Ability, op de nota 'Scenario's voor
een nieuwe uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen'.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur
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Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 21 mei 2015

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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