
Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag 

15 april 2014 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer M.A. Buikema  

de heer H. van der Heide  

de heer W.W. Kooi 

mevrouw A.M. Smits 

de heer P.G. Steenman  

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 

mevrouw M.K. Leffers-Koning (raadslid vanaf agendapunt 5) 

de heer K.P. Berghuis (raadslid tot en met agendapunt 6) 

de heer H.W. van Gelder (raadslid tot en met agendapunt 6)  

mevrouw M.A. de Visser (raadslid tot en met agendapunt 6) 

mevrouw M.E.M. Cleerdin (raadslid vanaf agendapunt 8) 

de heer J.M. van Gils (raadslid vanaf agendapunt 8) 

de heer R.A. Veenwijk  (raadslid vanaf agendapunt 8)     

 

 

 

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

 

Griffier:  mevrouw M. Hegeman-van Eisden 

 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder (vanaf agendapunt 7) 

de heer H.E. Waalkens   - wethouder (tot en met agendapunt 5) 

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Mw. Frik uit Kloosterburen maakt gebruik van het spreekrecht over agendapunt 13, Particuliere 

woningverbetering. 

 

3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer R. Vogel bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

 

4. Installatie en beëdiging nieuw raadslid  

Mevrouw M.K. Leffers-Koning wordt voor de raadsperiode 2014-2018 geïnstalleerd en beëdigd. 

 



5. Afscheid van het college, collegeperiode 2010-2014 

Er wordt afscheid genomen van het college. 

 

6. Benoeming en installatie nieuwe wethouders 

De raad besluit na schriftelijke stemming te benoemen tot wethouder in de gemeente De Marne; 

de heer K.P. Berghuis 

mevrouw M.A. de Visser 

de heer H.W. van Gelder 

 

Stemuitslag: 

45 geldige stemmen uitgebracht waarvan; 

 15 stemmen voor de heer K.P. Berghuis 

 15 stemmen voor mevrouw M.A. de Visser 

 15 stemmen voor de heer H.W. van Gelder 

 

7. Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuwe raadsleden 

De raad besluit tot de raad toe te laten; 

de heer R.A. Veenwijk 

mevrouw M.E.M. Cleerdin 

de heer J.M. van Gils 

 

8. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de raad 

De raad besluit dat het voorzitterschap van de raad bij verhindering of ontstentenis van de 

burgemeester wordt waargenomen door de heer J.P. van der Vis en mevrouw J.H. Vogel als 2e 

plaatsvervanger aan te wijzen. 

 

9. Benoeming voorzitter en leden van de auditcommissie 

De raad besluit de voorzitter en de leden van de auditcommissie te benoemen; 

de heer P.G. Steenman (raadslid GL,  tevens voorzitter) 

de heer T.M. de Vries (fractievoorzitter CU) 

de heer H. van der Heide (fractievoorzitter PvdA) 

de heer J.P. van der Vis (fractievoorzitter VVD) 

de heer R.A. Veenwijk (raadslid CDA) 

 

10. Benoeming vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen enz. 

De raad benoemd leden van de raad en wethouders in de besturen van:  

 

Afvalbeheer Noord-Groningen  

1. lid (uit college)  de heer K.P. Berghuis 

2. plv. lid (uit college) de heer F.H. Wiersma 

 

Ability  

1. lid (uit college) mevrouw M.A. de Visser 

2. lid (uit raad)  de heer H. van der Heide 

3. lid (uit raad)  de heer J.M. van Gils 

4. plv. lid (uit college) de heer H.W. van Gelder 

5. plv. lid (uit raad) de heer T.M. de Vries 

6. plv. lid (uit raad) de heer W.W. Kooi 

 

Vereniging van Waddenzeegemeenten  

1. lid (uit raad)  de heer J.P van der Vis 

2. plv lid (idem) de heer P.G. Steenman 

 

Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar Primair Onderwijs  

1. lid (uit college) mevrouw M.A. de Visser 



11. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 maart en 27 maart 

2014, alsmede de lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 25 maart en 27 maart 2014, 

alsmede de lijst van toezeggingen vast. 

 

12. Ingekomen stukken 

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld. 

 

13. Particuliere woningverbetering 

De raad besluit akkoord gaan met het onderbrengen van de gevraagde startersmaatregelen binnen het 

project "Particuliere Woningverbetering De Marne", zoals verwoord in de motie "Starterslening als 

stimulans v.h. opknappen van bestaande woningvoorraad". 

 

Stemverklaring: de fracties van de VVD en de CU worden geacht tegen het voorstel te hebben 

gestemd. 

 

Toezegging wethouder Van Gelder: de raad ontvangt een memo met nadere informatie omtrent de 

onderwerpen die in de raadsvergadering naar voren zijn gebracht. 

 

14. Bomenbeleidsplan 

De raad besluit tot vaststelling van het bomenbeleidsplan en daarmee de maatregelen die daarin 

worden aangegeven om te komen tot een duurzaam bomenbestand.  

 

Toezegging wethouder Berghuis: bij de evaluatie van de bomenverordening (in okt/nov 2014) wordt 

de VTA inspectie betrokken. 

 

15. Rondvraag 

De ingediende vragen door de fractie van het CDA (doorvaart West en waterpeil Lauwersmeergebied), 

ChristenUnie (waarde regeling aardbevingen) en VVD (waterpeil Lauwersmeergebied) worden 

beantwoord. 

 

Zodra er ontwikkelingen zijn omtrent het Westgat wordt de raad geïnformeerd. 

 

Het afgegeven signaal van de raad omtrent het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer met 40 

cm wordt door wethouder Van Gelder ingebracht bij de stuurgroep Natura 2000 Lauwersmeer. 

 

De raad ontvangt een publieksversie van het verslag van de dialoogtafel en wordt geïnformeerd over 

het adres van de website van de dialoogtafel.  

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      27 mei 2014. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 

 

 


