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Verslag van de extra openbare vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag,  

1 september 2015 om 20.30 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. 

 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer P.K. Boneschansker  

mevrouw M.E.M. Cleerdin 

de heer J.M. van Gils 

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   - tevens vice-voorzitter   

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            

 

Griffier:   mevrouw M. Hegeman-van Eisden 

 

Plv. griffier:  mevrouw A.J. Penninga-Huisman - verslag 

 

Afwezig m.k.:  de heer H. van der Heide 

   de heer M.A. Buikema 

    

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer F.H. Wiersma   - burgemeester 

de heer K.P. Berghuis   - wethouder      

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

Afwezig m.k.:  mevrouw M.A. de Visser  - wethouder 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen. 

De vice-voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en deelt mee dat de heer H. van der Heide, 

de heer M.A. Buikema en mevrouw M.A. de Visser zich hebben afgemeld voor de vergadering.  

 

2. Bekendmaking besluitvorming herbenoeming burgemeester. 

De vice-voorzitter, tevens vice-voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt bekend dat de raad in de besloten 

raadsvergadering de aanbeveling tot herbenoeming heeft vastgesteld. Deze aanbeveling zal nu worden gezonden 

naar de Commissaris van de Koning en vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties waarop nog een definitief Koninklijk besluit zal volgen.  

 

De burgemeester ontvangt bloemen en spreekt een woord van dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen.  
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3.  Sluiting. 

De vice-voorzitter sluit de vergadering en geeft de aanwezigen de gelegenheid de burgemeester te feliciteren.

    

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

       22 september 2015. 

              

, voorzitter. 

 

 

, griffier. 


