Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
donderdag 28 mei 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
Voorzitter:

de heer F.H. Wiersma

- tevens burgemeester

Griffier:

mevrouw M. Hegeman-van Eisden

Afwezig:

de heer F.P. van der Zee

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 en deelt mee dat dhr. F.P. van der Zee zich heeft afgemeld voor de
vergadering.
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 besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2015, alsmede de lijst
van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 april 2015, alsmede de lijst van
toezeggingen vast. Dhr. Berghuis schetst de stand van zaken omtrent het Kerkepad Houwerzijl
(toezegging 5).
5. Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

6. Herijking Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
De raad besluit in te stemmen met de herijking van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.
Toezegging wethouder De Visser: er zal nog nader overleg plaatsvinden met de provincie omtrent het
overnemen van (een deel van) de weg t.b.v. de aanleg van een fietspad tussen Warfhuizen en de N361.
7. Onttrekking Molenweg (ged.) Warfhuizen aan het openbaar verkeer
De raad besluit:
I.
ten aanzien van het verzoek van de heer J.W. Barsema d.d. 16 augustus 2013:
1.
tot het nemen van een definitief besluit tot onttrekking van het gedeelte van de Molenweg te
Warfhuizen (kadastraal bekend gemeente Leens, sectie K, nr. 473), zoals in blauw is
aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;
2.
dit besluit schriftelijk bekend te maken aan de verzoeker en de heer J.D.F. Bottema, Baron
van Asbeckweg 29 te Warfhuizen, indiener van een zienswijze tegen het ontwerpbesluit tot
onttrekking en te wijzen op het openstaande rechtsmiddel (beroep Rechtbank NoordNederland, afdeling bestuursrecht te Groningen).
II.
1.
2.

ten aanzien van het verzoek van de heer J.D.F. Bottema d.d. 26 september 2014:
dit verzoek niet in behandeling te nemen;
dit besluit schriftelijk bekend te maken aan de heer Bottema en te wijzen op het openstaande
rechtsmiddel (bezwaar bij de gemeenteraad).

Aantekening: dhr. M.A. Buikema stemt tegen het voorstel.
8. Grondnota 2015
De raad besluit:
1.
De Nota Grondbeleid Gemeente De Marne 2015-2019 vast te stellen.
2.
Het Grondexploitatie Overzicht 2015 vast te stellen.
9. Regionale Nota bodembeheer
De raad besluit:
1.
De Regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie Groningen
ongewijzigd vast te stellen.
2.
Tot erkenning van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Pekela, Slochteren en
Veendam, Meerstad, Eemshaven en de provinciale bodemkwaliteitskaarten van Drenthe
en Friesland over te gaan.
3.
Het college te mandateren tot besluitvorming voor wijzigingen met betrekking tot de
beheergebieden.
10. Financiële stukken gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg ( GR PG&Z)
De raad besluit:
1.
kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 met toelichting, de
begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 PG&Z, met toelichting.
2.
commentaar op bovengenoemde stukken voor 15 juni 2015 kenbaar te maken aan het
Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z.
11. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
De raad besluit de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van het Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen voor kennisgeving aan te nemen en zijn zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen
Bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
12. Begroting 2016 Veiligheidsregio Groningen
De raad besluit:
1.
in te stemmen met de begroting 2016
2.
commentaar op bovengenoemde stukken kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.

13. Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt
De raad besluit:
De verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de
burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houden en op de raadscommissies, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt vast te stellen.
De fractievoorzitters te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie
Een wethouder als adviseur toe te voegen aan de vertrouwenscommissie.
Kennis te nemen van de informatiebronnen op basis waarvan de vertrouwenscommissie een
oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester.
De verordeningen Vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester (vastgesteld
d.d. 7 mei 2009) en Verordening functioneren burgemeester in te trekken.
14. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.
15. Rondvraag
De ingediende rondvragen inzake tarieventabel belastingverordening (VVD) en de rondvraag van de
PvdA inzake de herindeling worden beantwoord.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
23 juni 2015.
, voorzitter.
, griffier.

