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

26 januari 2016 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 

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 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 R. Vogel 

 

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. Dhr. J.P. van de Vis feliciteert namens de raad dhr. Wiersma met 

zijn herbenoeming als burgemeester van De Marne. 

 

Dhr. Wiersma deelt mee dat de heer R. Vogel afwezig is. 

 

Aan de agenda worden twee punten toegevoegd: 

8. Verlenging tijdelijke vervanging raadslid H. van der heide. 

9. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de waardevermeerderingsreling. 

 

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 de mevrouw A.M. Smits bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

 

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2015, alsmede de 

lijst van toezeggingen  

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2015, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast.  



5. Ingekomen stukken 

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

 

6. Centrumregeling beschermd wonen Groningen 

De raad besluit: 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, toestemming te 

verlenen tot het wijzigen van de Centrumregeling beschermd wonen Groningen (vastgesteld op datum 

16-12-2014) door deze te vervangen door de regeling Centrumregeling beschermd wonen en opvang 

Groningen. 

 

7. Aanpassing gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair 

onderwijs (GO OPO) Noord-Groningen en benoeming bestuursleden in deze regeling en in het 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking 

De raad besluit: 

1.  de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair  onderwijs te 

 wijzigen door in de naam tussen ‘Gemeenschappelijk orgaan’ en ‘openbaar’ het woord 

 ‘toezicht’ te plaatsen en overigens vast te stellen volgens de bij dit besluit behorende en  als 

 zodanig gewaarmerkte tekst; 

2.  uit uw raad te benoemen tot leden in het bestuur: 

 a. de gemeenschappelijke regeling GO  OPO: de heer M.A. Buikema en de heer J.M. van Gils, 

 en 

 b. in het bestuur van de  gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking: de heer J.P. van der 

 Vis als lid en de heer P.G. Steenman als plaatsvervangend lid. 

 

8. Verlenging tijdelijke vervanging raadslid dhr. H. van der Heide 

De raad besluit de toelating van de heer R.A. Kruijer, als tijdelijk raadslid van de gemeenteraad per 15 

oktober 2015 te verlengen voor een periode van 16 weken en tevens de benoeming van mevrouw 

M.E.M. Cleerdin tot tijdelijk lid van de werkgeverscommissie te verlengen voor een periode van 16 

weken. 

 

9. Rondvraag 

De ingediende rondvraag van GroenLinks inzake AZC Leens wordt tijdens de vergadering 

beantwoord. 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag 

De ingediende motie vreemd aan de orde van de dag van  de PvdA, CDA, GL, VVD en CU wordt met 

algemene stemmen aanvaard. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      22 maart 2016. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


