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

25 november 2014 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

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 M.K. Leffers-Koning  

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   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Er wordt een moment van stilte in acht genomen in verband met 

het overlijden van Milan Bos op 18 november 2014.  

De heer Van der Heide dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze motie (bijgevoegd) 

wordt toegevoegd aan de agenda. 

 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

 

3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat mevrouw J.H. Vogel bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

 

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 21 oktober en 4 november 

2014, alsmede de lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 21 oktober en 4 november 

2014, alsmede de lijst van toezeggingen vast. 

 

5. Ingekomen stukken 

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

 

 



6. Beleidsnotitie belastingen en WOZ 2015-2018 

De raad besluit in te stemmen met de beleidskeuzes uit hoofdstuk 4 van de "Beleidsnotitie Belastingen 

en WOZ  2015-2018" 

 

7. Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota 

De raad besluit de excessenregeling in de welstandsnota aan te vullen met;   

 

Bij bestaande bouwwerken kan in de volgende gevallen sprake zijn van ernstige strijd met redelijke 

eisen van welstand: 

-  gedeeltelijke afbraak of instorting van een gebouw of bouwwerk; 

-  een bouwwerk is aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk in ernstige mate beschadigd; 

-  de detaillering van gevels wordt in ernstige mate verstoord door (onderdelen van) installaties 

of andere toevoegingen; 

-  verwaarlozing van een gebouw of bouwwerk (wat blijkt uit signalen als bijvoorbeeld kapotte 

 ruiten, dichtgetimmerde ramen, verflagen die in ernstige mate zijn afgebladderd, ontbrekende 

 dakpannen). 

 

8. Diftar 

De raad besluit na stemming het voorstel te verwerpen. 

 

Stemverhouding: 

Er zijn 15 uitgebrachte stemmen, waarvan 6 voor (fractie PvdA en fractie GL) en 9 (fractie CDA, 

VVD en CU) tegen. 

 

9. Verordening leerlingenvervoer De Marne 2015 

De raad besluit: 

1.  vast te stellen de verordening leerlingenvervoer  De Marne 2015 zoals die luidt volgens de 

 bij dit besluit behorende en als zodanig  gewaarmerkte bijlage; 

2.  in te trekken de verordening leerlingenvervoer gemeente De Marne 2011, vastgesteld in 

 de vergadering van 22 maart 2011; 

3.  te bepalen dat de verordening als bedoeld onder 1. in werking treedt op 1 januari 2015; 

4.  op 1 januari 2015 treedt de intrekking van de verordening onder 2 in werking, met dien 

 verstande dat deze van kracht blijft op aanvragen en op bezwaar- en beroepsprocedure, hoger 

 beroep inbegrepen, waarop voor 1 januari 2015  nog geen onherroepelijk besluit is genomen of 

 onherroepelijke uitspraak is gedaan.   

 

10. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz. 

Er wordt geen verslaggeving gedaan. 

 

11. Rondvraag 

Er zijn geen rondvragen ingediend. 

 

11a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

De ingediende motie Vreemd aan de orde van de dag van de PvdA omtrent het herindelingsproces 

wordt ingetrokken door de PvdA. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      16 december 2014. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


