
Besluitenlijst van de extra vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op 

dinsdag 31 maart 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  

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  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen 

mededelingen. 

 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat mevrouw A.M. Smits bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

 

4. Bestuurlijke toekomst - herindeling 

De raad besluit na stemming: 

In principe tot de vorming van één gemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’, de samenvoeging van 

de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum, als 

bestuurlijke schaal waarop de nieuwe gemeente gestalte moet krijgen, omdat die het meest voldoet aan 

de toetsings- en afwegingsfactoren die aan de orde zijn. 

 

Stemverhouding: 

Er zijn 12 stemmen voor het voorstel (fracties CDA, GL, VVD en CU) en 3 stemmen tegen (fractie 

PvdA). 

 



Stemverklaring: 

Fractie PvdA: ‘Mocht er een definitief besluit genomen worden omtrent de herindeling en voor de G7 

variant gekozen worden, dan zal de PvdA zich constructief opstellen en zich maximaal inzetten voor 

de inwoners. 

Die constructieve houding verwachten wij ook van de andere fracties, mocht uiteindelijk niet tot hun 

eerste keus worden besloten´. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      28 april 2015. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


