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

dinsdag 10 juli 2018 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 H. van der Heide  

de heer J.B. Schouten-van Schagen   

de heer P.G. Steenman 

de heer R.A. Veenwijk 

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 m.k: de heer W.W. Kooi en de heer J.P van der Vis 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

mevrouw A.M. Smits   - wethouder   

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer A. Dijkstra   - loco-gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt 

gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 8 wordt naar voren 

gehaald in verband met een inspreekster en zal worden 

behandeld na agendapunt 5. De heer Wiersma stelt aan 

de raad voor agendapunt 10, Beleid zonne-energie Het 

Hogeland van de agenda af te voeren en terug te laten 

komen in de raad van sept/okt. De raad stemt hiermee 

in. De heer Wiersma deelt mee dat de heer Kooi en de 

heer Van der Vis zich hebben afgemeld voor de 

vergadering en mevrouw Bottema laat zich vervangen 

door de loco-gemeentesecretaris, dhr. Dijkstra. 

2 Spreekrecht voor het publiek Amber Roeters (15) maakt gebruik van het spreekrecht 

op agendapunt 8, Herbouw jeugdsoos Wehe-den Hoorn. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de mevrouw A.A. Waal-

van Seijen bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 29 mei 

2018, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 29 mei 2018, alsmede de lijst van 

toezeggingen vast.   

 

5 Ingekomen stukken De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken 

verder worden behandeld.  



8 Herbouw jeugdsoos Wehe-den 

Hoorn 

De raad besluit om de hiervoor bestemde middelen  

(€ 139.000,-) uit de Bestemde Reserve beschikbaar te 

stellen voor de herbouw van de jeugdsoos. 

6 Herziening Grondexploitaties 2018 De raad besluit de herziening Grondexploitaties 2018 

vast te stellen. 

7 Jaarstukken 2017 De raad besluit: 

1.          Kennis te nemen van het accountantsverslag en 

 de reactie daarop van het college; 

2. de jaarstukken 2017 vast te stellen; 

3. het rekeningresultaat 2017 te bestemmen 

 conform het voorstel, zoals opgenomen in 

             bijlage 1; 

4. het restant investeringskredieten zoals 

 opgenomen in bijlage 2 over te hevelen naar 

 2018. 

9 Budget voor Werken aan de Dorpen De raad besluit: 

1. Een krediet van € 994.000 beschikbaar te stellen 

 voor het project Werken aan de Dorpen. 

2. De bij de jaarrekening 2017 gevormde 

 bestemmingsreserve Werken aan de Dorpen vrij 

 te laten vallen en beschikbaar te stellen voor het 

 project WadD. 

3. De kosten van het project Werken aan de 

 Dorpen te dekken uit de verleende subsidie  

 (€ 994.000,-) van de Nationaal Coördinator 

 Groningen en het restant krediet 2017  

 (€ 320.000,-) 

4. De hierop betrekking hebbende 

 begrotingswijziging vast te stellen.   

10 Beleid zonne-energie Het Hogeland Bij de vaststelling van de agenda besluit de raad dit 

agendapunt af te voeren en in sept/okt terug te laten 

komen op de agenda van de raad. 

11 Koppelkansen opgave waterschap 

regionale waterkering 

De raad besluit een krediet van € 468.000 beschikbaar te 

stellen voor de koppelkans met het Waterschap NZV. 

12 Agiostorting EHL De raad besluit geen wensen en bedenkingen aan het 

college kenbaar te maken. 

13 Rekenkameronderzoek Eigen 

bijdrage Hulp bij Huishouden 

De raad besluit: 

1. De conclusies en aanbevelingen, zoals 

 opgenomen in hoofdstuk 4 (deel 1) van het 

 rapport ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ 

 over te nemen, met uitzondering van 

 aanbeveling 2.  

2. Het college verzoeken met voorstellen te komen 

 voor de  uitvoering van de overgenomen 

 aanbevelingen. 

 

Aantekening: De meerderheid van de raad is het eens 

met de aanbeveling omtrent het instellen van een 

raadswerkgroep/commissie die  nagaat welke 

sturingsmogelijkheden bestaan   voor een meer 

effectieve sturing door de raad,  maar laat het aan de 

raad van Het Hogeland om hierover een besluit te 

nemen. 

   



14 Nadere analyse strategisch 

beleidskader Werk en Inkomen 2018 

De raad besluit in te stemmen met de inhoud van de 

nadere analyse strategisch beleidskader Werk en 

inkomen 2018. 

15 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend.  

16 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      25 september 2018. 

 

             , voorzitter. 

 

 

, griffier. 


