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

dinsdag 29 mei 2018 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer P.K. Boneschansker 

de heer M.A. Buikema 

mevrouw M.E.M. Cleerdin (afwezig vanaf 20.50 uur) 

de heer J.M. van Gils 

de heer H. van der Heide (aanwezig vanaf 20.06 uur) 

de heer W.W. Kooi 

de heer J.B. Schouten-van Schagen   

de heer P.G. Steenman 

de heer R.A. Veenwijk    

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: de heer J.P. van der Vis  

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

mevrouw A.M. Smits   - wethouder   

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder (aanwezig vanaf 20.06 uur) 

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 meldt dat de 

heer Van der Vis afwezig zal zijn, dhr. Van der Heide en 

mw. De Visser later aanwezig zullen zijn en mw. 

Cleerdin eerder vertrekt. 

Wethouder Smits deelt mee dat de NCG een bedrag van 

994.000 beschikbaar stelt voor het project Werken aan 

de Dorpen. 

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 Vogel bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 24 april 

2018, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 24 april 2018, alsmede de lijst van 

toezeggingen vast.   

 

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

verder worden behandeld.  

6 Milieueffectrapportage Heiploeg De raad besluit dat voor de uitbreiding van Heiploeg 

geen milieueffectrapportage nodig is.   

    

7 Verkenning uitvoering VTH taken De raad besluit de gekozen richting van het college te 



Het Hogeland bekrachtigen. 

8 Meerjarenkoers Veiligheidsregio 

Groningen 2018-2021 “Grip op 

risico’s” 

De raad besluit: 

- Kennis te nemen van de meerjarenkoers  

 veiligheidsregio Groningen 2018-2021; 

- De volgende zienswijze in te  dienen: 

 De gemeenteraad wil  graag op de hoogte 

 worden gehouden van de financiële 

 doorwerking van deze meerjarenkoers; 

- De veiligheidsregio Groningen hiervan per brief 

 op de hoogte te stellen. 

9 Jaarrekening 2017 en Begroting 

2019 Veiligheidsregio Groningen 

De raad besluit: 

- Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en 

 de Begroting 2019 van de Veiligheidsregio 

 Groningen; 

- De volgende zienswijze in te dienen: de raad 

 neemt kennis van de jaarrekening 2017 en de 

 begroting 2019. De raad vraagt de 

 Veiligheidsregio de ambities in relatie tot de 

 kosten goed in beeld te houden zodat de 

 kosten voor de deelnemers aan de GR niet 

 verder oplopen. Daarnaast spreekt de raad zijn 

 complimenten uit voor de inzet van de 

 betrokken vrijwilligers. 

- De Veiligheidsregio Groningen per brief op de 

 hoogte te stellen van haar besluit. 

10 Jaarrekening, Jaarverslag en 

Verantwoording uitvoeringskosten 

2017 Werkplein Ability (GR PNG) 

De raad besluit: 

- met instemming kennis te nemen van de concept 

Jaarrekening en het Jaarverslag 2017 van 

Werkplein Ability en zijn zienswijze kenbaar te 

maken aan het Dagelijks Bestuur van 

Werkplein. 

- de volgende zienswijze in te dienen: 

 de raad gaat akkoord met de inhoud van de 

 concept Jaarrekening en Jaarverslag 2017 van 

 Werkplein Ability 2017 en het onttrekken van 

 het negatieve resultaat van € 124.000,- aan de 

 algemene reserve van de Gemeenschappelijke 

 Regeling. 

11 Begroting Omgevingsdienst 

Groningen 

De raad besluit: 

- kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 

 2019; 

- in te stemmen met het reserveren van het 

 totaalbedrag in de begroting van Het Hogeland 

 2019; 

- een zienswijze in te dienen met als strekking dat 

 de hoogte van de bijdrage van Het Hogeland, op 

 basis van nader uit te werken afspraken omtrent 

 taakuitvoering van niet BTP taken, nog kan 

 veranderen. 

12 Jaarrekening 2017 en begroting 

2019 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-

Groningen 

De raad besluit: 

1. De jaarrekening 2017 van het 

 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor 

 kennisgeving aan te nemen; 

2. De begroting 2019 van het 

 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor 



 kennisgeving aan te nemen en een eventuele 

 zienswijze in te dienen. 

13 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 

en ontwerpbijstelling programma 

RIGG in begroting 2018 

De raad besluit: 

• Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 

 PG&Z en de ontwerpbijstelling van de 

 begroting 2018 RIGG; 

• Hierop geen zienswijze in te dienen. 

14 Evaluatie en gewijzigde regeling 

financiële ondersteuning chronisch 

zieken en gehandicapten 2018 

De raad besluit: 

• Kennis te nemen van de evaluatie  financiële 

 ondersteuning chronisch zieken en gehandicapte 

 minima BMWE; 

• Kennis te nemen van de Beleidsregel financiële 

 tegemoetkoming eigen risico zorgkosten 

 BMWE 2018;  

• De benodigde extra middelen om de regeling in 

 gewijzigde vorm uit te kunnen voeren, te 

 onttrekken aan de reserve sociaal domein voor 

 het jaar 2018. En de begroting overeenkomstig 

 te wijzigen. 

15 Aanwijzen lid werkgeverscommissie 

beoogd griffier 

De raad besluit: 

- voor de periode tot 1 januari 2019 een 

 werkgeverscommissie in te stellen voor het 

 vervullen van de werkgevers-rol richting 

 kwartiermaker/beoogd griffier; 

- het raadslid T.M. de Vries als lid van deze 

 werkgeverscommissie aan te wijzen. 

16 Rondvraag De ingediende rondvragen  inzake jeugdsozen Wehe-

den Hoorn/Ulrum en lawaaioverlast Tilweg Ulrum 

(PvdA) worden beantwoord.  

17 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      10 juli 2018. 

 

             , voorzitter. 

 

 

, griffier. 


