Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 28 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 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
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
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Vaststelling van de besluitenlijsten
van de raadsvergaderingen van 31
oktober en 7 november 2017,
alsmede de lijst van toezeggingen
Ingekomen stukken
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Dekking herindelingskosten
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Gemeentelijke bijdrage
Werelderfgoedcentrum Waddenzee

1
2
3
4

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat de heer F.P. van der Zee
bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van 31 oktober en 7 november
2017, alsmede de lijst van toezeggingen vast.
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
De raad besluit:
in te stemmen met de begroting
herindelingskosten BMWE 2017;
middels een begrotingswijziging een bedrag van
€437.500 beschikbaar te stellen ter dekking van
de begrote herindelingskosten over 2017.
De raad besluit:
1.
Een investeringskrediet van 1,0 mln. euro
beschikbaar te stellen ten behoeve van de
ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum

Waddenzee.
De gemeentelijk middelen in de hoofdzaak
benutten voor de herinrichting van de
openbare ruimte rond het
Werelderfgoedcentrum.
3.
De afschrijvingslasten k€ 40 per jaar te dekken
uit de bestemde reserve Werelderfgoedcentrum.
De raad besluit voor het bestemmingsplan voor het
Waddenkwartier te Lauwersoog een
milieueffectrapportage-procedure te doorlopen en een
project-milieueffectrapport (project-MER) op te stellen.
De raad besluit in te stemmen met de rapportage
Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2017
Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond",
en de volgende zienswijzen in te dienen:
de raad neemt kennis van het te verwachten
tekort op het inkomensdeel in 2017;
de raad neemt kennis van de verschillende
financiële gevolgen voor de vier gemeenten
ondanks het gevoerde identieke beleid;
de raad kan zich vinden in de interne en externe
maatregelen die in 2017 zijn genomen en nog
zullen worden genomen om de instroom te
beperken en de uitstroom te bevorderen en
hiermee het tekort op het inkomensdeel te
reduceren.
De raad besluit:
Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening (15e wijziging)
2.
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Mer-beoordelingsbesluit
Waddenkwartier Lauwersoog
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Analyse tekort inkomensdeel en
verbeterplan 2017 gemeenten
Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond

10

Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) Aanpak
Woonoverlast

1.

Gewijzigd wordt:

Na artikel 2:73 een nieuw artikel 2:74 in te voegen in de
Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente De Marne 2016, luidende:
Artikel 2:74 Aanpak Woonoverlast als bedoeld in artikel
151d Gemeentewet
1. Degene die een woning of een bij die woning
behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft
aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in
de gemeente in de basisregistratie personen is
ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen
in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke
nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en
herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt
veroorzaakt.
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of
onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een
schending van deze zorgplicht kan hij daarbij
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen
of na te laten om verdere schending te voorkomen. De
burgemeester stelt regels vast over het gebruik van deze
bevoegdheid.

2.

Te bepalen dat dit besluit op de dag na
bekendmaking in werking treedt.

3.
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Langetermijnagenda 2018
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Meerjarenprogramma van de NCG

13

Rondvraag
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Sluiting

Kennis te nemen van de concept regels Wet
aanpak woonoverlast BMWE-gemeente n2017
De raad besluit de Langetermijnagenda 2018 vast te
stellen.
De raad besluit akkoord te gaan met de zienswijze op de
Meerjarenprogrammabrief van de NCG en te besluiten
om de verdere afdoening van deze reactie in handen van
het College van B&W te leggen. Met dien verstande dat
aan de tekst van de brief een passage wordt toegevoegd
dat de raad in eventuele toekomstige situaties meer tijd
krijgt om een reactie voor te bereiden.
Dhr. J.M. van Gils geeft aan dat hij zich onthoudt van
stemming conform artikel 28 gemeentewet.
De ingediende rondvraag door de fractie CDA en de
fractie VVD inzake tiny houses wordt beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
19 december 2017.
, voorzitter.
, griffier.

