Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
donderdag 5 juni 2014 in het gemeentehuis te Leens.
Aanwezige raadsleden:
de heer M.A. Buikema
mevrouw M.E.M. Cleerdin
de heer J.M. van Gils
de heer W.W. Kooi
mevrouw M.K. Leffers-Koning
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 A.J. Penninga-Huisman

Afwezig:

de heer H. van der Heide

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
de heer B.W. Verwey

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Wiersma deelt mee dat dhr. Van der Heide zich heeft
afgemeld.
2. Spreekrecht voor het publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
Door loting wordt bepaald dat de heer T.M. de Vries bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
4. Jaarverslag en jaarrekening 2013
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van het accountantsverslag en de reactie daarop van het college;
2.
het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen;
3.
het rekeningresultaat 2013 te bestemmen conform het voorstel, zoals opgenomen in dit
raadsvoorstel;
4.
de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen;
5.
de restant kredieten zoals opgenomen in bijlage 8.4 over te hevelen naar 2014.

Toezegging wethouder Berghuis: De raad ontvangt een overzicht van de verstrekte subsidies.
Toezegging wethouder Berghuis: De raad ontvangt schriftelijk antwoord over de financiële
afwikkeling van het project Pieterbuurstermaar.
5. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
24 juni 2014.
, voorzitter.
, griffier.

