
Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op 

dinsdag 3 november 2015 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer P.K. Boneschansker  

de heer M.A. Buikema 

mevrouw M.E.M. Cleerdin 

de heer J.M. van Gils 

de heer W.W. Kooi 

mevrouw A.M. Smits 

de heer P.G. Steenman  

de heer R.A. Veenwijk  

de heer J.P. van der Vis     

mevrouw J.H. Vogel 

de heer R. Vogel      

de heer T.M. de Vries  

mevrouw A.A. Waal-van Seijen 

de heer F.P. van der Zee   

 

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma   - tevens burgemeester  

 

Griffier:  mevrouw M. Hegeman-van Eisden 

 

Afwezig:  de heer R.A. Kruijer 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat 

de heer R.A. Kruijer zich heeft afgemeld voor de 

vergadering.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het 

agendapunt 5, Motie vreemd aan de orde van de dag, 

wordt in verband met insprekers naar voren gehaald 

op de agenda (3a).    

2 Spreekrecht voor het publiek Dhr. K. Mollema en dhr. M. Loos maken gebruik 

van het spreekrecht op agendapunt 3a, Motie vreemd 

aan de orde van de dag (proef verhoging waterpeil 

Lauwersmeer) 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer T.M. De Vries 

bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

3a Motie vreemd aan de orde van de 

dag 

Over de motie vindt stemming plaats. De stemmen 

staken wederom (fractie VVD en CDA voor, fractie 

CU, GL, mw. M.E.M. Cleerdin en dhr. M.A. 

Buikema (beide PvdA) tegen).  

De motie wordt op grond van artikel 32 lid 5 van de 

gemeentewet niet aangenomen.  



4 Ontwerp Programmabegroting 2016 

inclusief de meerjarenraming 2017 - 

2019 

De raad besluit na stemming: 

1. de ontwerp programmabegroting 2016, 

 inclusief de meerjarenraming 2017-2019, 

 vast te stellen; 

2. de opgenomen investeringen vast te stellen; 

3. in te stemmen met de benodigde 

 financiering. 

 

Stemverklaring: De fractie van de VVD is het niet 

eens met de OZB verhoging en zal derhalve tegen de 

begroting stemmen. 

 

Stemverhouding: 11 stemmen voor (fractie CDA, 

mw. M.E.M. Cleerdin, de heer M.A. Buikema (beide 

PvdA) en de fracties GL, CU) en 3 stemmen tegen 

(fractie VVD). 

 

Ingediend amendement: het ingediende amendement 

A1 van de VVD inzake kwijtschelding 

gemeentelijke belastingen wordt ingetrokken.  

 

Ingediende moties: 

M1 OZB verhouding woningen niet-woningen van 

de VVD: de motie is verworpen. Stemverhouding: 

drie stemmen voor (VVD) en 11 stemmen tegen 

(fractie CDA, mw. M.E.M. Cleerdin, dhr. M.A. 

Buikema (beide PvdA) en de fracties GL en CU). 

 

M2 Snel internet van de CU: de motie is unaniem 

aangenomen. 

 

M3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen van de 

VVD: de motie is verworpen. Stemverhouding: drie 

stemmen voor (VVD) en 11 stemmen tegen (CDA, 

mw. M.E.M. Cleerdin, dhr. M.A. Buikema (beide 

PvdA) en de fracties GL en CU) 

 

Toezegging wethouder Van Gelder: de raad 

ontvangt een memo omtrent de ontwikkelingen op het 

gebied van breedband internet. 

5 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

6 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      24 november 2015. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


