Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op
donderdag 21 mei 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 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;
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:
De heer J. Schouten (fractie SP)
Besluiten en toezeggingen
agendapunt
1
Opening
2

Vaststelling agenda

besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van
verhindering binnengekomen van de heer Schouten.
De heer Rozema dient namens de fracties van de
Christenunie, SP en D66 een motie vreemd aan de orde
van de dag in. De motie wordt als laatste agendapunt
behandeld.
Met in achtneming van voorgaande wordt de agenda
conform vastgesteld.
Motie over opschorten ouderbijdrage jeugd-GGZ
De raad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
 door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari is ingegaan,
nu ook een ouderbijdrage wordt gevraagd als
kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer
thuis wonen;
 de bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de
dagelijkse kosten van levensonderhoud;
 de ouderbijdrage kan oplopen tot 132 euro per
maand of 1584 euro per jaar voor ouders van
kinderen in de jeugdzorginstellingen voor
dagbehandelingen of verblijf;
 de eerste signalen er op wijzen dat de ouderbijdrage
een drempel op kan werpen, voor de meestal al
kwetsbare gezinnen, om hulp te vragen;
 de uitzonderingen en mogelijkheden tot
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compensatie via een dubbele kinderbijslag uiterst
beperkt zijn en voor een grote groep geen oplossing
bieden;
de staatssecretaris gaat onderzoeken of de eigen
bijdrage leidt tot ongewenste effecten waaronder
bijvoorbeeld het mijden van zorg;

Overwegende dat:
 de gemeente is belast met de inning van de
ouderbijdrage;
 Artikel 8.2.3 lid 5 van de jeugdwet voorziet in de
mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage;
 het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële
redenen noodzakelijke psychiatrische zorg moeten
ontberen;
Verzoekt het college:
 In kaart te brengen,
o hoeveel ouders in de gemeente onder de
nieuwe regelgeving de eigen bijdrage
moeten gaan betalen en hoeveel gezinnen
hierdoor mogelijk in de financiële problemen
komen of bijvoorbeeld zorg gaan mijden;
o welke bedragen hiermee gemoeid zijn;
o welke kosten gemoeid zijn met het innen
van de ouderbijdrage in verhouding tot de
opbrengsten
o Deze gegevens zo spoedig mogelijk naar de
raad te sturen, in ieder geval voor de
kadernota 2016.
 Af te zien van het innen van de ouderbijdrage
zolang het nationaal onderzoek loopt naar de
mogelijke ongewenste effecten van de
ouderbijdrage.
 Indien er sprake blijkt te zijn van het alsnog
vorderen van de bijdrage met terugwerkende kracht
neemt de gemeente dit bedrag voor eigen rekening.
en gaat over tot de orde van de dag
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5a

ChristenUnie, Bert Rozema
Socialistische Partij, Linda Visser
D'66, Peter Op 't Holt
Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
Vaststelling van de
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Dijkhuis
besluitenlijst: 23 april 2015 of de memo en de aangenomen motie zijn verzonden aan
de andere deelnemende raden. De raadsvoorzitter zegt toe
dat zal worden nagegaan of de memo is verstuurd. Zo niet,
dan wordt aangegeven wanneer de memo verstuurd gaat
worden.

Ingekomen stukken

De raad besluit:
de besluitenlijst van 23 april 2015 overeenkomstig het
opgestelde concept vast te stellen.
De raad besluit:
in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling
van de ingekomen stukken.
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5a
5b
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Mededelingen
Terugkoppeling verbonden
partijen
Vragenuur

Er zijn geen mededelingen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
De fracties van CDA, SP en Gemeentebelangen hebben
vragen gesteld over: Overheidsdienst, WMO/huishoudelijke
ondersteuning, Horeca en buurtbudget, Straatverlichting,
Sloop van beschermd dorpsgezicht en Crisis en herstelwet.
Het college heeft deze vragen beantwoord.
Wethouder Herkströter zegt in antwoord op de vraag van
mevrouw Voskuil over Wmo/ huishoudelijke ondersteuning
toe dat de raad middels een memo wordt geïnformeerd
over de afspraken die hieromtrent zijn vastgelegd met de
zorgaanbieder.

7

Ontwerpbegroting 2016
ODG
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Cofinanciering voor
investeringssubsidie
toeristische infrastructuur
aanleg fietspad Eemshaven

Wethouder Sienot zegt in antwoord op de vraag van
mevrouw Voskuil over de buurtbudgetten toe dat de
evaluatie van de buurtbudgetten voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling zal plaatsvinden
(september/oktober).
De raad besluit:

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG
2016,

Het bedrag ad € 237.270 als bijdrage aan de ODG
op te nemen in de gemeentelijke begroting 2016.

Geen zienswijze in te dienen.
Op grond van de beraadslagingen wordt het concept
besluit gewijzigd. Met dien verstande dat het college c.q.
de beide portefeuillehouders de opdracht krijgt/krijgen om
het idee - zoals verwoord door de fractie van
Gemeentebelangen- om het fietspad binnendijks maar aan
de andere kant van het spoor te realiseren nadrukkelijk in
de betrokken werk(stuur)groepen aan de orde te stellen.
Met in achtneming van voorgaande besluit de raad:
- ter dekking van de kosten ‘Cofinanciering voor
Investeringssubsidie Toeristische Infra-structuur
aanleg fietspad Eemshaven in te stemmen met:

het onttrekken van € 10.000 aan de
Reserve Milieu;

het onttrekken van € 15.000 aan de
Reserve Woon- en leef baarheidplannen Eemsdelta;

het incidentele onttrekken van € 15.000
aan de post structureel onvoorzien;
- de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

9

10

Verordening
gegevensverstrekking
basisregistratie personen

De burgemeester zegt toe dat de vragen van de heer Van
Kleef over het verstrekken van gegevens aan derden
schriftelijk beantwoord zullen worden.

De raad besluit:
- de "Verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen gemeente Eemsmond 2014" vast te stellen.
Motie over opschorten
De motie wordt met 6 stemmen voor (de heer Rozema, de
ouderbijdrage Jeugd- GGZ heer Woltjer, mevrouw Groenewoud, mevrouw Voskuil,
van de ChristenUnie, SP en mevrouw Visser, de heer Op 't Holt) en 10 stemmen tegen
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D'66
Sluiting

verworpen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eemsmond,
gehouden op 4 juni 2015

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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