Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 24 april 2018 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
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 (vanaf 20.06 uur)
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.B. Schouten-van Schagen

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
mevrouw A.M. Smits
mevrouw M.A. de Visser
de heer A. Dijkstra

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- loco-gemeentesecretaris

Afwezig: mevrouw J.C.G.M. Bottema, gemeentesecretaris
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld. De heer Wiersma deelt mee dat
de heer J.B. Schouten-van Schagen afwezig is en de
heer R. Vogel iets later aanwezig zal zijn. Mevrouw
Bottema, gemeentesecretaris, wordt vervangen door de
heer Dijkstra, loco-secretaris.
Spreekrecht voor het publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer M.A. Buikema bij
hoofdelijke stemming
stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Vaststelling van de besluitenlijst van De raad stelt de concept-besluitenlijst aangepast vast
de raadsvergadering van 27 maart
(mevrouw Dijkstra moet zijn de heer Dijkstra) van de
2018, alsmede de lijst van
raadsvergadering van 27 maart 2018, alsmede de lijst
toezeggingen
van toezeggingen vast.
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Ingekomen stukken
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Herbeoordeling m.e.r.-procedure
Waddenkwartier Lauwersoog

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
De raad besluit het op 28 november 2017 genomen
besluit t.a.v. de mer-procedure bij het bestemmingsplan
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Visie mestopslag

Verordening Re-integratie en
verordening Cliëntenparticipatie
Participatiewet BMWE 2018

voor het Waddenkwartier te Lauwersoog te herzien en te
besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen en de
afweging t.a.v. milieuaspecten in het bestemmingsplan
op te nemen.
De raad besluit na stemming de ‘Visie mestopslag De
Marne’, versie 20 maart 2018, vast te stellen.
Stemverhouding:
3 stemmen tegen (fractie PvdA) en 11 stemmen voor
(fractie VVD, fractie CU, dhr. P.Steenman en de heer J.
van Gils (GL), fractie CDA)
De raad besluit de verordeningen vast te stellen:
•
Verordening Re-integratie Participatiewet,
IOAW en IOAZ BMWE 2018;
•
Verordening Cliëntenparticipatie
Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018
De raad besluit de volgende verordening of delen van
verordening in te trekken:
•
De verordening Re-integratie Participatiewet
BMWE 2016;
•
Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening
2017;
•
De verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet BMWE 2016

Toezegging wethouder De Visser; de raad ontvangt
nadere informatie omtrent de verordening re-integratie
Participatiewet in mei 2018.
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Rondvraag
Sluiting

Het ingediende amendement van de PvdA wordt
ingetrokken.
Er zijn geen rondvragen ingediend.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
29 mei 2018.
, voorzitter.

, griffier.

