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

dinsdag 28 maart 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 W.W. Kooi 

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 

 

Afwezig: mevrouw A.M. Smits, de heer H. van der Heide, de heer P.G. Steenman 

 

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 

ongewijzigd vastgesteld. Dhr. Wiersma deelt mee dat de 

mevrouw A.M. Smits, de heer H. van der Heide en de 

heer P.G. Steenman afwezig zijn.     

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 heer Buikema bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 28 februari 

2017, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 28 februari 2017, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast.   

 

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

verder worden behandeld.  

6 Financiering Integraal Kind 

Centrum (IKC) Eenrum en Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) 

De raad besluit: 

1. Voor de financiering van het Centrum voor 

 Jeugd en Gezin (€ 90.000) in het 

 Kindcentrum Eenrum en het verduurzamen van 

 een lokaal (€ 22.000) van het Kindcentrum 

 Eenrum een investeringskrediet van in totaal   

 € 112.000 ter beschikking te stellen. 

2. De bestemde reserve midterm te verlagen met   

 € 76.000 



3. Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de 

 colleges van burgemeester en wethouders van 

 de partnergemeenten in de herindeling; 

4.  Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet 

 ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde 

 Staten van de provincie Groningen ter 

 goedkeuring. 

7 

 

Wijziging Centrumregeling 

Beschermd Wonen 

De raad besluit toestemming te verlenen voor de door 

het college voorgenomen wijziging Centrumregeling 

Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke 

vereisten. 

8 Informatiebeveiliging in BMWE De raad besluit: 

1.  Ter dekking van de incidentele kosten  

 € 52.218,- beschikbaar stellen voor de 

 uitvoering van informatiebeveiliging BMWE 

 (2017: € 26.109,- en 2018: €26.109,-); 

2.  Ter dekking van de structurele kosten  

 € 14.753,30 beschikbaar stellen voor het 

 aanstellen van de 

 informatiebeveiligingsfunctionaris vanaf 2017 

 e.v.; 

3. De hierop betrekking hebbende 

 begrotingswijziging vast te stellen; 

4.  Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de 

 colleges van burgemeester en wethouders van 

 de partnergemeenten in de herindeling; 

5. Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet 

 ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde 

 Staten van de provincie Groningen ter 

 goedkeuring. 

9 Beschikbaar stellen kredieten I&A-

BMW 

De raad besluit: 

1.  Ten behoeve van het investeringsplan I&A-

 BMW een krediet beschikbaar te stellen van 

 € 752.940,-- te verdelen over: 

 Begrotingsjaar 2017: € 458.940,-- 

 Begrotingsjaar 2018: € 176.400,-- 

 Begrotingsjaar 2019: € 117.600,-- 

2.  Het eerder verstrekte krediet voor 

 vervangingsinvesteringen I&A BMW van  

 € 1.059.000 in te trekken; 

3.  De hieuitvoortvloeiende voordelen en lasten te 

 verantwoorden in de exploitaitebegroting 

 I&A-BMW; 

4. De exploitatiebegroting I&A-BMW inclusief de 

 daarin opgenomen verdeling van kosten 

 vast te stellen; 

5. Een bestemmingsreserve "Kosten 

 uitvoeringsorganisatie" in te stellen; 

6. Het positief saldo van de omzetting ad  

 € 15.321,-- toe te voegen aan de voorziening  

 "Kosten uitvoeringsorganisatie"; 

7.  € 35.841,-- te onttrekken aan de algemene 

 reserve en toe te voegen aan de voorziening 

 "Kosten uitvoeringsorganisatie"; 

8. De hierop betrekking hebbende 



 begrotingswijzigingen vast te stellen. 

9.  Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de 

 colleges van burgemeester en wethouders van 

 de partnergemeenten in de herindeling; 

10. Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet 

 ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde 

 Staten van de provincie Groningen ter 

 goedkeuring. 

10 Verordeningen Wmo en Jeugdhulp 

BMWE-gemeenten 2017 

De raad besluit; 

1. De verordening maatschappelijke ondersteuning 

 BMWE gemeenten 2017 en de verordening 

 jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 vast te 

 stellen, beiden zoals die luiden  volgens de bij 

 dit besluit behorende en als zodanig 

 gewaarmerkte bijlagen en deze  verordeningen 

 na bekendmaking in werking te laten treden; 

2. Kennis te nemen van de Wmo-beleidsregels 

 BMWE-gemeenten 2017, het besluit 

 maatschappelijke ondersteuning BMWE-

 gemeenten 2017 en de nadere regels jeugdhulp 

 BMWE 2017. 

11 Gewijzigde verordeningen 

Participatie 

De raad besluit in te stemmen met:  

1. de wijzigingsverordening Participatiewet 

 BMWE 2017; 

2. het intrekken van de verordening verrekening 

 bestuurlijke boete Participatiewet BMWE 

 2015. 

12 Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Participatie Noord-

Groningen 

De raad besluit het college van burgemeester en 

wethouders toestemming te geven de 

gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-

Groningen te wijzigen. 

13 Budgetoverhevelingsverzoeken 

2016 

De raad besluit: 

1.  In te stemmen met de 

 budgetoverhevelingsverzoeken ter grootte van 

 in totaal k€ 452; 

2.  Hiertoe, vooruitlopend op de vaststelling van de 

 resultaatbestemming van de jaarrekening 2016, 

 budget voor het begrotingsjaar 2017 beschikbaar 

 te stellen ter grootte van k€ 452 ten laste van de 

 Algemene reserve; 

3.  Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de 

 colleges van burgemeester en wethouders  van 

 de partnergemeenten in de herindeling; 

4.  Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet 

 ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde 

 Staten van de provincie Groningen ter 

 goedkeuring. 

14 Begrotingswijziging De raad besluit vast te stellen de begrotingswijziging 

2017, nummer 1. 

15 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

16 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      18 april 2017. 

             , voorzitter. 

, griffier. 


