
Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op 

dinsdag 28 februari 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 A.J. Penninga-Huisman 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

mevrouw J.C.H.G.M. Bottema  - gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt 

gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 9 wordt naar voren 

gehaald in verband met een inspreker en zal worden 

behandeld na agendapunt 5. De heer Wiersma deelt mee 

dat de  griffier, mevrouw M. Hegeman, wordt vervangen 

door mevrouw A.J. Penninga-Huisman en wenst haar 

vanaf deze plek beterschap met het herstel.     

2 Spreekrecht voor het publiek Mevrouw J. Louwes maakt gebruik van het spreekrecht 

op agendapunt 9 (Bestemmingsplan Theehuis 

Westpolder). 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer R. Vogel bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 31 januari 

2017, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 31 januari 2017, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast.   

 

5 Ingekomen stukken De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken 

verder worden behandeld.  

9 Bestemmingsplan Theehuis 

Westpolder 

De raad besluit:  

 

1.  Het bestemmingsplan Theehuis Westpolder, 



 bestaande uit de geometrisch bepaalde 

 planobjecten als vervat in het GML-bestand 

 NL.IMRO.1663.BG2009herz09-VS02 en de 

 bijbehorende planregels, en bij de opstelling 

 waarvan de GBKN Theehuis Westpolder 

 juli 2008 als ondergrond is gebruikt, gewijzigd 

 vast te stellen overeenkomstig de ‘reactienota 

 zienswijzen Theehuis Westpolder’; 

 

2.  Ten dienste van het bestemmingsplan Theehuis 

 Westpolder geen exploitatieplan vast te stellen; 

 

3.  Gedeputeerde staten en de Minister van 

 Infrastructuur en Milieu verzoeken in te 

 stemmen met bekendmaking van het 

 bestemmingsplan Theehuis Westpolder. binnen 

 zes weken na vaststelling. 

 

Stemverklaring: De VVD wordt geacht tegen het 

voorstel te hebben gestemd. Het voorstel wordt zonder 

hoofdelijke stemming aangenomen. 

6 Mid-Term; evaluatie 

collegeprogramma 2014 – 2018 

De raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de notitie “Mid-Term”, 

 waarin het college terugblikt op de 

 afgelopen periode en voor de komende twee jaar 

 de focus legt op een aantal onderdelen vanuit 

 de thema’s van het collegeprogramma; 

2. Middelen te reserveren voor de uitvoering van 

 het collegeprogramma, te weten een 

 bestemde reserve Mid Term ad € 3.102.000, te 

 dekken uit  

 Algemene Reserve € 630.000,  

 Bestemde reserve Enexisgelden € 1.512.000  

 Aanspraak Tender 4/ 5 Kansrijk Groningen  

 € 894.000  

 Aanvraag aanvullende subsidie  Kind 

 Centrum € 66.000 

3.  De hierop betrekking hebbende 

 begrotingswijziging vast te stellen. 

4.  Dit besluit ter goedkeuring in het kader van de 

 wet Ahri voor te leggen aan de colleges 

 van Bedum. Winsum en Eemsmond en aan 

 Gedeputeerde Staten van de provincie 

 Groningen. 

 

Stemverklaring: De heer M.A. Buikema wordt geacht 

tegen het voorstel te hebben gestemd. Hij plaatst een 

kanttekening bij de uitbreiding van het aantal FTE’s 

waaronder de vitaliteitscoördinator, aanjager etc. Het 

voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 

aangenomen. 

 

Ingediende moties: 

Er worden twee moties ingediend. Een motie (M1) 

omtrent het Werelderfgoedcentrum (raadsbreed) en een 



motie (M2) omtrent Huisvesting Integraal Team 

(ChristenUnie, CDA, VVD en PvdA) 

 

GroenLinks wordt geacht tegen motie M2 te hebben 

gestemd. De moties worden zonder hoofdelijke 

stemming aangenomen. 

 

Toezegging wethouder Van Gelder: De raad wordt op 

de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent het 

Werelderfgoedcentrum (motie M1) 

 

Toezegging wethouder Van Gelder: Er zal een 

raadsinformatieavond georganiseerd worden rond de 

vitaliteitscoördinator 

7 

 

Beschikbaar stellen middelen ten 

behoeve van vitaliteit vanuit 

bestemde reserve Mid-Term 

De raad besluit: 

1. Vanuit de bestemde reserve Mid Term een 

 budget ad € 205.000 (€ 102.500 voor 2017 en 

  € 102.500 voor 2018) beschikbaar te stellen 

 voor de uitvoering van vitaliteitscoördinatie.  

2.  De hierop betrekking hebbende 

 begrotingswijziging vast te stellen. 

3. Dit besluit ter goedkeuring in het kader van de 

 wet Ahri voor te leggen aan de colleges 

 van Bedum. Winsum en Eemsmond en aan 

 Gedeputeerde Staten van de provincie 

 Groningen. 

 

Stemverklaring: De heer M.A. Buikema wordt geacht 

tegen het voorstel te hebben gestemd. Het voorstel 

wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

8 Woon- en Leefbaarheidplan 

MEDAL 

De raad besluit het Woon- en Leefbaarheidplan 2017-

2021 Noord-Groningen Leeft! vast te stellen als visie en 

beleidskader voor leefbaarheid, wonen en 

voorzieningen, voor de periode 2017-2021. 

10 Wijziging benoeming 

gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijk Orgaan 

Openbaar primair onderwijs (GO 

OPO) 

De raad besluit: 

De heer J.P. van der Vis te benoemen tot lid in het 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling GO OPO in 

de plaats van de heer J.M. van Gils. 

11 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      28 maart 2017. 

 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


