Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 7 november 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 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
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 H. van der Heide
mevrouw A.M. Smits

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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- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door de
heer T. Barkema.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer J.M. van Gils bij
hoofdelijke stemming
stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Ontwerp Programmabegroting 2018 De raad besluit:
inclusief de meerjarenraming 2019 - 1.
de ontwerp programmabegroting 2018, inclusief
2021
de meerjarenraming 2019-2021, vast te
stellen;
2.
de opgenomen investeringen vast te stellen;
3.
in te stemmen met de benodigde financiering.
Toezegging wethouder De Visser: er wordt onderzoek
gedaan naar de financiële mogelijkheden voor het
verharden van de overgangen van de fietspaden bij de
tankbanen op het defensieterrein. De uitkomst van dit
onderzoek wordt in maart 2018 aan de raad voorgelegd.

Motie:
De ingediende motie door het CDA en de VVD wordt
aangenomen met 7 stemmen voor (fractie CDA en
VVD) en 6 stemmen tegen (fractie CU, dhr. M.A.
Buikema PvdA, mevrouw M.E.M. Cleerdin PvdA, de
heer P.G. Steenman GroenLinks en de heer J.M. van
Gils van GroenLinks.
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Rondvraag
Sluiting

Stemverklaring: de heer Van Gils geeft aan tegen de
motie te stemmen omdat de toezegging van de
wethouder meer dan voldoende is.
Er zijn geen rondvragen ingediend.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
28 november 2017.
, voorzitter.
, griffier.

