Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
donderdag 13 juli 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
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

Afwezig m.k.: de heer W.W. Kooi
Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
mevrouw J.C.H.G.M. Bottema
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De raad besluit
agendapunt 7, dekkingskosten herindeling van de
agenda af te voeren. Dhr. Wiersma deelt mee dat
dhr. Kooi zich heeft afgemeld voor de vergadering.
Spreekrecht voor het publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer T.M. de Vries bij
hoofdelijke stemming
stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Vaststelling van de besluitenlijsten De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de
van de raadsvergaderingen van 18
raadsvergaderingen van 18 en 23 mei 2017, alsmede de
en 23 mei 2017, alsmede de lijst van lijst van toezeggingen vast.
toezeggingen
Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
Beschikbaar stellen gelden van
De raad besluit een bijdrage van € 150.000,€ 150.000,- voor uitvoering
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van:
Bewegingsonderwijs basisscholen
project Bewegingsonderwijs basisscholen
en Sportdorp Leens
€ 100.000,- gedurende 2 schooljaren,
ingaande 2017-2018;
project Sportdorp Leens € 50.000,- gedurende 2
jaar, ingaande 2017;
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Dekking herindelingskosten 2017
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Jaarstukken en jaarrekening 2016
Werkplein Ability
(GR PNG)
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Begroting Werkplein Ability 2018

het totaalbedrag ten laste te brengen van de
"Bestemmingsreserve Mid-Term”
Bij de vaststelling van de agenda heeft de raad besloten
dit agendapunt van de agenda af te voeren.
De raad besluit de concept jaarstukken en jaarrekening
2016 aan het Dagelijks Bestuur van Werkplein Ability
hun gevoelen kenbaar te maken:
de raad gaat akkoord met de inhoud van de
(concept) jaarstukken en jaarrekening 2016 en
kan zich vinden in het toevoegen van het
positieve resultaat van € 60.000,- aan de
algemene reserve van de Gemeenschappelijke
Regeling.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de begroting en het
uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability
2.

-

-
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Actualisatie uitvoeringskosten SD
en financiële kaders SD

Om over de begroting en het uitvoeringsplan
2018 aan het Dagelijks Bestuur van Werkplein
Ability de volgende gevoelen kenbaar te maken:
de raad verzoekt om in het najaar van 2017 met
een gewijzigde begroting 2018 te komen waarin
tegemoet wordt gekomen aan de vragen en
verbeterpunten. De gewijzigde begroting dient
te worden behandeld in dezelfde
raadsvergadering als waarin de actualisatie van
het strategisch beleidskader plaatsvindt
de raad gaat akkoord met de inhoud van de
begroting en het uitvoeringsplan 2018 en stemt
derhalve in dat de financiële effecten, in
afwachting van de gewijzigde begroting,
vooralsnog in de gemeentelijke (meerjaren)
begroting worden opgenomen

De ingediende motie door CDA, PvdA, CU, GL en
VVD wordt door het college overgenomen.
De raad besluit:
•
In te stemmen met de actualisatie van de
begroting ‘uitvoeringskosten sociaal domein
2017’ met een structurele omvang van
€ 2.403.740 en een incidenteel bedrag van
€ 1.023.788 voor 2017 en € 722.360 voor 2018;
•
In te stemmen met de ontschotting van de
integratie-uitkering jeugd/Wmo en Wmo-oud;
•
In te stemmen met het in 2017 toevoegen van
het overschot ad € 333.788 van het
geactualiseerde financiële kader sociaal domein
2017 aan de reserve sociaal domein.
•
In te stemmen met het in 2018 toevoegen van
het overschot ad € 318.598 van het
geactualiseerde financiële kader sociaal domein
2018 aan de reserve sociaal domein.
•
In te stemmen met het in 2017 onttrekken van
de incidentele posten (CER € 95.710 en
incidentele posten uitvoeringsbegroting €

197.249) aan de reserve sociaal domein.
In te stemmen met het in 2018 onttrekken van
de incidentele posten (incidentele posten
uitvoeringsbegroting € 136.692) aan de reserve
sociaal domein.
•
De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.
•
De bedragen overeenkomstig op te laten nemen
in de Kadernota en Begroting 2018.
•
In te stemmen het in 2017 (opnieuw)
beschikbaar stellen van € 45.000 vanuit de
Algemene reserve ten behoeve van het verder
vormgeven van de transformatieopdracht en
ondersteuning bij verdere doorontwikkelingen
in het sociaal domein in relatie tot het
programma herindeling.
De raad besluit de “Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2017 BMWE gemeenten – 2” vast te
stellen zoals die luidt volgens de bij die besluit
behorende (en als zodanig gewaarmerkte bijlage).
De raad besluit het Grondexploitatie Overzicht 2017
vast te stellen.
De rondvraag van de fractie PvdA omtrent sluiting
huisartsenpost Winsum wordt beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
•
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Wijziging Verordening WMO
BMWE 2017
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Herziening grondexploitaties 2017
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Rondvraag
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Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
26 september 2017.
, voorzitter.

, griffier.

