Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 17 januari 2017 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 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

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:

1
2
3
4

de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser

- wethouder
- wethouder
- wethouder

Afwezig:
mevrouw J.C.H.G.M. Bottema

- gemeentesecretaris

Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Herindelingsontwerp

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat de heer R.A. Veenwijk
bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
De raad besluit:
1.
Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019
te komen tot een gemeentelijke herindeling van
de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond vast te stellen, waarbij de grens van
deze gemeente komt te liggen zoals
weergegeven op de kaart in hoofdstuk V. De bij
het herindelingsontwerp behorende bijlage 1, 2
en 4 eveneens vast te stellen en de bijlage 3, 5
en 6 voor kennisgeving aan te nemen.
2.
De colleges van de vier gemeenten te verzoeken
het herindelingsontwerp gedurende een periode
van 8 weken ter inzage te leggen voor
belanghebbenden met de mogelijkheid hierop

5

Benoeming accountant

6
7

Rondvraag
Sluiting

te reageren. De terinzagelegging breed bekend
te maken.
3.
Het herinrichtingsontwerp te zenden aan het
college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen.
4.
De colleges van de vier gemeenten te verzoeken
de nota van zienswijzen en het
herindelingsadvies in mei 2017 ter
besluitvorming aan de vier gemeenteraden voor
te leggen.
De raad besluit het accountantskantoor Vallei
Accountants te benoemen tot accountant voor de
controle van jaarrekening (inclusief SiSa-bijlage) en het
jaarverslag voor de boekjaren 2016 t/m 2019.
Er zijn geen rondvragen ingediend.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
31 januari 2017.
, voorzitter.
, griffier.

