Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag
28 april 2015 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 B.W. Verwey

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr. Van Gils
memoreert aan de prijzen die uitgereikt zijn voor het leukste uitje van Groningen, daarbij zijn DoeZoo
in Leens en Waddenfun in Wehe-den Hoorn in de prijzen gevallen. Hij wil van de gelegenheid gebruik
maken beide te feliciteren.
2. Spreekrecht voor het publiek
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door Mw. V.d. Mark en de heer Jansen over agendapunt
6, IHP.
3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
Door loting wordt bepaald dat de R.A. Veenwijk het eerst zijn stem uitbrengt.
4. Vaststelling van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 en 31 maart 2015,
alsmede de lijst van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 maart 2015 vast. De conceptbesluitenlijst van 31 maart 2015 wordt gewijzigd vastgesteld. Aan de stemverklaring van de PvdA
wordt toegevoegd: die constructieve houding verwachten wij ook van de andere fracties, mocht
uiteindelijk niet tot hun eerste keus worden besloten.
De raad stelt de lijst van toezeggingen vast.

5. Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.
Toezegging Dhr. F.H. Wiersma: de raad ontvangt zo spoedig mogelijk een memo van het college met
nadere informatie en wordt geïnformeerd over de reactie die naar de provincie zal worden gezonden
omtrent ingekomen stuk van de Provincie Groningen, Interbestuurlijk toezicht (ingekomen stuk nr. 5)
6. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)
De raad besluit:
Het geactualiseerde IHP 2015-2018 inclusief de nieuwe planning vast te stellen;
In te stemmen met de gemeentelijke financiële bijdrage van € 3.004.144,- in het
geactualiseerde IHP;
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 482.144,-;
Een bedrag van € 150.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve i.v.m. de sloopkosten
van de gymzaal in Wehe-den Hoorn en budget voor een tegemoetkoming in vervoerskosten
van beide scholen en mogelijke initiatieven vanuit het dorp;
Een bedrag van € 379.000,- ten laste te brengen van de algemene reserve i.v.m. afschrijving
restant boekwaarde van obs Lydinge, obs Solte Campe en het gebouw aan de Plantsoenstraat
4 te Eenrum;
Het krediet Krimp en Leefbaarheid voor een bedrag van € 1.525.000,- aan te wenden voor het
financieren van het IHP;
De aangevraagde subsidie van de Dialoogtafel voor een bedrag van € 595.000,- aan te
wenden voor het IHP;
Het aanwenden van de bestemde reserve peuterspeelzaalwerk t.b.v. de aanbouw van de
peuterspeelzaal in Zoutkamp voor een bedrag van € 83.000,-;
Een derving van de huuropbrengst van Kids2B ter grootte van € 25.000 i.v.m. realisatie
IKC Eenrum vanaf 2017.
7. Ontwikkelingsplan Geïntegreerd Kindcentrum Leens (GKC)
De raad besluit:
Kennis te nemen van het Ontwikkelingsplan GKC Leens inclusief de bijlagen;
Het advies van het college en de Stuurgroep GKC over te nemen om het gemeentehuis als
locatie voor het GKC Leens aan te wijzen;
Akkoord te gaan met het ruimtelijk programma van 1150m2 bvo;
Hiervoor een budget van € 432.635,-beschikbaar te stellen vanuit het krediet IHP 2015;
Kennis nemen dat het college een aanvraag indient bij de Stuurgroep Krimp en Leefbaarheid
en de Dialoogtafel voor het overige budget van totaal € 2.120.000,-.
8. Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018
De raad besluit:
 In te stemmen met:
- het strategische beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 (nieuwe uitvoeringsstructuur); en

-

Kennis te nemen van:
de zienswijzen van alle gemeenteraden van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond
alsmede het algemeen bestuur van Ability, op de nota `Scenario’s voor een nieuwe
uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen`.

9. Ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Groningen
De raad heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting. De raad constateert dat er knelpunten zijn en
vraagt daar aandacht voor en verwacht hierin verbetering.
10. Begrotingswijzigingen
De raad besluit:
- Akkoord te gaan met begrotingswijziging 3-2015 t.b.v. de functionele aanpassingen GCC.
- Akkoord te gaan met begrotingswijziging 4-2015 t.b.v. actualisatie IHP 2015-2018.

11. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.
12. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
28 mei 2015.
, voorzitter.
, griffier.

