Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 23 mei 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:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
de heer A. Dijkstra
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Vaststelling van de besluitenlijst van
de raadsvergadering van 18 april
2017, alsmede de lijst van
toezeggingen
Ingekomen stukken
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Initiatiefvoorstel PvdA

1
2
3
4

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- loco-gemeentesecretaris
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat de heer J.M. van Gils bij
stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de
raadsvergadering van 18 april 2017, alsmede de lijst van
toezeggingen vast.
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
De raad besluit na stemming het mondeling
geamendeerd voorstel te verwerpen met 12 stemmen
tegen (fractie CDA, VVD, CU, GL) en 3 stemmen voor
(fractie PvdA).
Mondeling geamendeerd voorstel:
1.
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente De Marne op te dragen in
samenspraak met de colleges van de andere
(drie) Hogeland-gemeenten beleidsregels op te
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Revisievoorstel Mid-term
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Jaarstukken 2016-2018
Veiligheidsregio Groningen
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Begroting 2018 Omgevingsdienst
Groningen en de jaarstukken 2016

stellen betreffende kwalitatief, sociaal en
prijsbewust inkopen en subsidiëren in het
sociale domein".
2.
Bij het opstellen van de beleidsregels de in dit
initiatiefvoorstel gegeven waarden en
uitgangspunten als basis te nemen;
3.
Het college op te dragen de in dit
initiatiefvoorstel gegeven waarden en
uitgangspunten ook bij de andere gemeenten
waarmee wordt ingekocht onder de aandacht te
brengen.
De raad besluit:
1.
Met betrekking tot Raadsbesluit 28 maart
Integraal Kind Centrum, accorderen dat de
aanvraag subsidie niet meer plaatsvindt
(€ 66.000) en dat de € 10.000 uit de
bestemmingsreserve vrijvalt naar de algemene
reserve;
2.
De hoogte van de Mid-term reserve aan te
passen naar € 2.132.000, zijnde een reserve
zonder de aanvraag subsidie van Tender 4/5
(€ 994.000) en verminderd met het in voorstel
punt 1 genoemde € 10.000 Integraal Kind
Centrum;
3.
Kennis te nemen van het feit dat de aanvraag
Tender 4 onvoldoende concreet is geacht
door de Toetsingscommissie en daarom te
opteren voor Tender 5;
4.
Dat de subsidieaanvraag voor Tender 5 zal
worden ingediend en dat ingeval van
toekenning van de aangevraagde subsidie wordt
overgegaan tot investering met als dekking de
toegekende subsidie;
5.
Tender 5 voor te bereiden en in te dienen en de
voorbereidingskosten (kosten inhuur
capaciteit) hiervan te dekken uit het aangepaste
krediet Werken aan de Dorpen;
6.
De hierop betrekking hebbende
begrotingswijziging vast te stellen.
De raad besluit:
1.
kennis te nemen van de jaarstukken 2016-2018
(jaarrekening 2016, actualisatie begroting 2017
en [concept]beleidsbegroting 2018) van de
Veiligheidsregio Groningen;
2.
zijn zienswijze kenbaar te maken.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de Begroting 2018 van de
Omgevingsdienst Groningen;
2.
Kennis te nemen van de zienswijze
Ontwerpbegroting 2018 en deze aan te scherpen
met een termijn (begin 2018)
3.
Deze zienswijze kenbaar te maken aan het
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst;
4.
De Jaarrekening van de Omgevingsdienst
Groningen voor kennisgeving aan te nemen.
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Jaarrekening 2016 en Begroting
De raad besluit:
2018 Vuilverwerkingsbedrijf Noord- 1.
De jaarrekening 2016 van het
Groningen
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor
kennisgeving aan te nemen;
2.
De begroting 2018 van het
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor
kennisgeving aan te nemen.
Actualisatie begroting 2017 en
De raad besluit:
begroting 2018 Gemeenschappelijke •
Ter kennisgeving aan te nemen de actualisatie
Regeling Publieke Gezondheid &
begroting 2017 en begroting 2018 van de
Zorg (GR PG&Z)
Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid & Zorg (GR PG&Z).
Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
13 juli 2017.
, voorzitter.
, griffier.

