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

dinsdag 31 januari 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 M. Hegeman-van Eisden 

 

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. De heer Buikema doet verslag 

van de bijgewoonde vergadering van het  

Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair onderwijs 

Noord-Groningen. 

Dhr. Wiersma roept op tot deelname aan de fakkeltocht 

in Groningen op 7 februari 2017. 

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 F.P. van der Zee 

bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijsten 

van de raadsvergaderingen van 20 

december 2016 en 17 januari 2017, 

alsmede de lijst van toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 20 december 2016 en 17 januari 

2017, alsmede de lijst van toezeggingen vast.  

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

verder worden behandeld.  

6 

 

Plan van Aanpak Herindeling 

BMWE-gemeenten 

De raad besluit het Plan van Aanpak Herindeling 

BMWE-gemeenten vast te stellen. 

7 

 

Samenstelling selectiecommissie 

naamgeving nieuwe gemeente 

De raad besluit in te stemmen met de samenstelling van 

de selectiecommissie voor de naamgeving van de 



nieuwe gemeente: 

• de heer J.P. (Johannes) Lindenbergh (voormalig 

 waterschapsbestuurder) als onafhankelijk 

 voorzitter  

• de heer S. (Stijn) van Genuchten (directeur 

 museum Het Hoogeland) vanwege 

 gebiedskennis 

• de heer M. (Michel) Aaldering (projectmanager 

 toerisme Marketing Groningen), vanwege 

 communicatie-achtergrond en ervaring met 

 naamgevingstrajecten 

• mevrouw R. (Rens) Kalsbeek (toeristisch 

 ondernemer en voorzitter stichting Promotie 

 Waddenland) vanwege communicatie-

 achtergrond en verbinding met bedrijfsleven 

• Een leerling van het Hogelandcollege vanwege 

 verbinding met jongeren en toekomst 

8 Benoeming leden provinciale 

welstandscommissie 

De raad besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 

2017 voor de periode van 3 jaar her te benoemen:  

- de heer F.H. (Koos) Wiersma als voorzitter; 

- de heer T. (Titus) Mars (architect) als lid. 

 

Voor een eerste zittingsperiode per 1 januari 2017 voor 

de periode van 3 jaar te benoemen: 

- de heer A. (Ard) van der Tuuk (burgemeester 

 Grootegast) als voorzitter  

- de heer D. (Doeke) van Wieren (architect) als 

 lid  

- de heer A. (Allart) Vogelzang (architect) als lid  

- de heer P. (Piet) Ziel (landschapsarchitect / 

 stedenbouwkundige) als lid; 

- mevrouw S. (Sascha) Schram 

 (stedenbouwkundige) als lid  

- de heer M. (Mark) Hendriks (secretaris / 

 architect) als lid 

9 Rondvraag De ingediende rondvraag van CDA en VVD inzake 

rietproef wordt beantwoord. 

10 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      28 februari 2017. 

 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


