Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
donderdag 15 oktober 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
de heer R.A. Kruijer, vanaf agendapunt 4
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 H. van der Heide

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
de heer B.W. Verwey
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Onderzoek geloofsbrieven en
toelating tijdelijk raadslid

Bestuurlijke toekomst - herindeling

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Besluit
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda
vast. De heer Buikema dankt iedereen voor de steun
tijdens zijn ziekte en afwezigheid.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat de mevrouw J.H. Vogel bij
stemming het eerst haar stem uitbrengt.
De raad besluit gedurende een periode van 16 weken, ter
vervanging van raadslid de heer H. van der Heide, tot de
raad toe te laten; de heer R.A. Kruijer, 13 oktober 1968,
Pieterburen en mevrouw M.E.M. Cleerdin te benoemen
tot tijdelijk lid van de werkgeverscommissie.
De raad besluit na stemming:
1.
de vijf uitgangspunten zoals verwoord in de brief
van Pieter van Geel te onderschrijven;
2.
het op 31 maart 2015 door de gemeenteraad
genomen meerderheidsbesluit: ‘In principe
tot de vorming van één gemeente ‘Van
Lauwerszee tot Dollard tou’, de samenvoeging

3.

van de gemeenten Delfzijl, Appingedam,
Loppersum, Eemsmond, Bedum, De Marne en
Winsum, als bestuurlijke schaal waarop de
nieuwe gemeente gestalte moet krijgen,
omdat die het meest voldoet aan de toetsings- en
afwegingsfactoren die aan de orde zijn.’
te herbevestigen;
dit besluit voor te leggen aan het
provinciebestuur en te vragen de regie in het
proces over de bestuurlijke toekomst van onze
gemeente(n) te nemen zoals omschreven in het
rapport Grenzeloos Gunnen en in relatie tot haar
eigen brief van 1 september 2015. De provincie
in dat verband dan te verzoeken om daar
conclusies aan te verbinden.

Stemverhouding: er zijn 12 stemmen voor (fractie CDA,
GL, VVD en CU) en 3 stemmen tegen (fractie PvdA).

6

Rondvraag

7

Sluiting

De ingediende motie door de PvdA wordt verworpen. Er
zijn 12 stemmen tegen (fractie CDA, GL, VVD en CU)
en drie stemmen voor (fractie PvdA).
De ingediende rondvraag van de PvdA omtrent
vluchtelingen wordt beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
24 november 2015.
, voorzitter.
, griffier.

