Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 22 september 2015 in het gemeentehuis te Leens.
Aanwezige raadsleden:
de heer P.K. Boneschansker
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 M.A. Buikema
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

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Besluit
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat dhr.
M.A. Buikema en dhr. H. van der Heide zich hebben
afgemeld voor de vergadering. Mw. Smits dient een
motie Vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt
toegevoegd aan de agenda (15a).
Spreekrecht voor het publiek
De raad verleent, op grond van artikel 51 van het
Reglement van Orde, toestemming aan de heer M.
Zeijlstra om gebruik te maken van het spreekrecht.
Dhr. M. Zeijlstra spreekt in op agendapunt 15 a, motie
vreemd aan de orde van de dag.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer R.A. Veenwijk
hoofdelijke stemming
bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Vaststelling van de besluitenlijsten De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de
van de raadsvergaderingen van 16
raadsvergaderingen van 16 juni en 23 juni 2015,
juni en 23 juni 2015, alsmede de lijst alsmede de lijst van toezeggingen en het verslag van de
van toezeggingen en het verslag van raadsvergadering van 1 september 2015 vast.
de raadsvergadering van 1
september 2015
Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld, daarbij wordt gewijzigd de
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Bibliotheekvoorziening 2016
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Bestuursrapportage 2015
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Verordening huisvesting onderwijs
BMWE 2015
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Naamgeving ‘kerkepad’Houwerzijl
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Zwerfafvalplan 2015-2022
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Integraal Veiligheidsbeleid 20152018 “Samen werken aan
Veiligheid”
Wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Groningen
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afhandeling van ingekomen stuk 12, de brief van de heer
H. van der Heide. Deze wordt afgehandeld door het
presidium.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de uitwerking
Bibliotheekvoorziening 2016.
2.
In te stemmen met de dekking van de
frictiekosten Biblionet van maximaal € 45.000
vanuit de bestemde reserve frictiekosten. De
onttrekking verwerken in de
(meerjaren)begroting 2016-2020.
De raad besluit:
1.
De bestuursrapportage 2015 voor kennisgeving
aan te nemen;
2.
De daarop betrekking hebbende
begrotingswijzigingen vast te stellen;
3.
De hierin opgenomen wijzigingen in de
investeringskredieten vast te stellen;
4.
De hierin opgenomen programmabudgetten
vast te stellen.
Toezegging wethouder H.W. van Gelder: de raad
ontvangt een evaluatierapport omtrent het gebruik van
startersleningen.
De raad besluit:
1.
De Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeenten BMWE 2015 vast te
stellen.
2.
De Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente De Marne 2012 in te
trekken.
De raad besluit:
1.
Het pad langs het Houwerzijlsterdiep tussen de
Hollemastraat en de Zwarteweg te
Houwerzijl, rood ingekleurd op de bij dit besluit
behorende bijlage, de naam te geven: Pieter van
Lunepad
2.
Het besluit op de gebruikelijke wijze te
publiceren
3.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op
de dag na die van de afkondiging.
De raad besluit:
1.
In te stemmen met het zwerfafvalplan
2015 – 2022;
2.
In te stemmen met het structureel toevoegen van
de vergoeding van Stichting Afvalfonds
Verpakkingen en de kosten van het
zwerfafvalplan in de begroting 2016.
De raad besluit in te stemmen met de notitie "Samen
werken aan veiligheid" en daarmee het Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2018 vast te stellen.
De raad besluit na stemming toestemming te verlenen
aan het college van burgemeester en wethouders om in
te stemmen met de beoogde wijziging van de
gemeenschappelijk regeling door het invoegen van

voornoemd artikellid 21.8
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Controleprotocol
accountantscontrole 2015, inclusief
normenkader
Verslaggeving vertegenwoordigers
in organen van gemeenschappelijke
regelingen, enz.
Rondvraag
Motie vreemd aan de orde van de
dag

Sluiting

Stemverhouding: het voorstel wordt aangenomen met 7
stemmen voor (fractie GL en CDA) en 6 stemmen tegen
(fractie VVD, CU en mw. M.E.M. Cleerdin)
De raad besluit het Controleprotocol 2015, inclusief het
Normenkader 2015 vast te stellen.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.

Er zijn geen rondvragen ingediend.
De ingediende motie vreemd aan de orde van de dag
afkomstig van de eensgezinde raad omtrent fracken
wordt door de raad zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
27 oktober 2015.
, voorzitter.
, griffier.

