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

dinsdag 15 december 2015 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 R.A. Kruijer 

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   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Dhr. J.M. van Gils 

doet verslag van de gehouden vergadering omtrent 

uitvoeringsorganisatie Ability. 

2 Spreekrecht voor het publiek Dhr. W. Veenstra maakt gebruik van het spreekrecht op 

agendapunt 6, belastingverordeningen 2016. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de mevrouw M.E.M. 

Cleerdin bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 24  

november 2015, alsmede de lijst van 

toezeggingen  

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 24 november 2015, alsmede de 

lijst van toezeggingen vast.  

5 Ingekomen stukken De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken 

verder worden behandeld.  
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Belastingverordeningen 2016 De raad besluit vast te stellen de: 

 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN ONROERENDE-

ZAAKBELASTINGEN 2016 (Verordening 

onroerendezaakbelastingen 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 



TOERISTENBELASTING 2016 (Verordening 

toeristenbelasting 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN EEN 

FORENSENBELASTING 2016 (Verordening 

Forensenbelasting 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2016 

(Verordening rioolheffing 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

AFVALSTOFFENHEFFING EN 

REINIGINGSRECHTEN 2016 (Verordening 

Reinigingsheffingen 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN LEGES 2016 

(Legesverordening 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN 

LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2016) 

 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2016 

(Verordening marktgelden 2016) 

  VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 

INVORDERING VAN LIGGELDEN 2016 

(Verordening Liggelden 2016) 

 

Stemverklaring VVD: de fractie van de VVD is van 

mening dat er scheefgroei is ontstaan tussen de tarieven 

OZB voor woningen en niet-woningen en stemt daarom 

tegen de Verordening onroerendezaakbelastingen 2016. 
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Verordeningen Participatiewet De raad besluit de volgende verordeningen vast te 

stellen: 

1. verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 

 BMWE 2016 

2. verordening Afstemming Participatiewet 

 BMWE 2016 

3. verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 

 BMWE 2016 

4. verordening Re-integratie Participatiewet 

 BMWE 2016 
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Verordening jeugdhulp BMWE De raad besluit de verordening jeugdhulp gemeente De 

Marne 2015 als volgt te wijzigen: 

 

a.  artikel 3, lid 2 komt te luiden: Het college legt 

 de te verlenen individuele voorziening,  dan het 

 wel het afwijzen daarvan, vast in een 

 beschikking zoals bedoeld in artikel 5. 

b. artikel 5, lid 1 komt te luiden: Het college legt 

 in de beschikking de met de jeugdige en/of zijn 

 ouders gemaakte afspraken vast.  

- Te bepalen dat deze wijziging op de dag na 

 bekendmaking in werking treedt. 
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Herbenoeming voorzitter en leden 

rekenkamercommissie Het 

Hoogeland 

De raad besluit te benoemen voor de tweede termijn 

mevrouw drs. M. Buitenkamp en de heer mr. drs. J.R. 

Lunsing, beide wonende te Groningen, als lid en de heer 

drs. R.J.E. Douma wonende te Oosterwolde (Gld), als 

voorzitter van de rekenkamercommissie voor een 

periode van vijf jaar ingaande 15 februari 2016. 

10 Rekenkameronderzoek PROLoog De raad besluit: 

1. Het rapport Onderzoek naar Programma 

 Lauwersmeer PROLoog voor kennisgeving aan 

 te nemen. 

2. De conclusies en aanbevelingen, zoals 

 opgenomen in hoofdstuk 7 en 8 van het rapport, 

 integraal over te nemen. 

3. Het college opdracht te geven om met 

 voorstellen te komen voor de uitvoering van 

 deze aanbevelingen 

11 Analyse tekort inkomensdeel en 

verbeterplan 2015-2016 

De raad besluit kennis te nemen van de rapportage 

Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 

Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond", 

en de volgende zienswijze in te dienen: 

 

1. de raad neemt kennis van het te verwachten 

 tekort op het inkomensdeel in 2015 en 2016 en 

 past de begroting daarop aan, 

2. de raad verbaast zich over de verschillende 

 financiële gevolgen voor de vier gemeenten 

 ondanks het gevoerde identieke beleid. Een 

 mogelijke oorzaak kan liggen bij de nieuwe 

 verdeelsystematiek,    

3. de raad kan zich vinden in de door het college 

 voorgestelde maatregelen om de instroom 

 te beperken en de uitstroom te bevorderen en 

 hiermee het tekort op het inkomensdeel te 

 reduceren.  

 

Stemverklaring: de fractie van de VVD is van mening 

dat er een oplossing moet komen voor januari 2016. De 

fractie van de VVD stemt in met het voorstel met 

uitzondering van besluitpunt 1, het aanpassen van de 

begroting. 

 

Toezegging wethouder De Visser: de raad ontvangt 

uiterlijk maart 2016 een memo met uitleg over de 

oorzaak van het tekort. 

12 Aanpassing enkele 

Gemeenschappelijke Regelingen aan 

de herziene Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen 

De raad besluit: 

I. de  gemeenschappelijke regeling 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 2010 te 

wijzigen door vaststelling van de bij dit besluit 

behorende en als zodanig gewaarmerkte tekst; 

 

II. de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Groningen als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 13 Taken algemeen bestuur 

De leden b. en c. komen te vervallen 



 

Artikel 33 Begroting  

Het eerste lid, luidende:  

'1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een 

ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen 

voor het komende kalenderjaar, met bijbehorende 

toelichting, toe naar Gedeputeerde Staten en de 

Burgemeester en Wethouders.’ 

komt te luiden: 

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 1 april van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 

ontwerpbegroting, met bijbehorende toelichting aan de 

raden van de deelnemende gemeenten en aan 

provinciale staten. '  

 

Het vierde lid, luidende:  

'4. De deelnemers kunnen binnen 6 weken na 

toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen 

uiten'  

komt te luiden: 

4 De raad van een deelnemende gemeente en 

provinciale staten kunnen binnen 8 weken na toezending 

van de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur hun 

zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren 

brengen.  

  

Het zesde lid, luidende: 

'6. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 

juli voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, 

vast. '  

komt te luiden:  

6. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het 

jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Nadat 

deze is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de 

begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten 

en provinciale staten, die ter zake bij de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hun 

zienswijze naar voren kunnen brengen 

Het zevende lid, luidende:  

'7. Terstond na de vaststelling zendt het dagelijks 

bestuur de begroting naar de deelnemers en in ieder 

geval voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse 

zaken.'  

komt te luiden:  

7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee 

weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 

augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, aan de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 

Artikel 34 Jaarrekening  

Het eerste lid, luidende:  

'1. Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het 

afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende 

bescheiden, jaarlijks voor 1 juni ter voorlopige 



vaststelling aan het algemeen bestuur en de deelnemers 

aan.'  

komt te luiden:  

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de 

voorlopige jaarrekening aan de raden van de 

deelnemende gemeenten en aan provinciale staten. 

Het tweede lid, luidende:  

'2. Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en 

stelt haar vast op uiterlijk 1 juli, volgende op het jaar 

waarop zij betrekking heeft. '  

komt te luiden:  

2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 

vast op 1 juli van het jaar volgende op het jaar waarop 

deze betrekking heeft. 

Het derde lid, luidende:  

'3 Na de vaststelling in het algemeen bestuur zendt het 

dagelijks bestuur de jaarrekening met bijbehorende 

stukken binnen twee weken naar de deelnemers en in 

ieder geval voor 15 juli aan de Ministerie van 

Binnenlandse Zaken'  

komt te luiden:  

3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen 

twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 

15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de 

rekening betrekking heeft , aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 

Artikel 50 Inwerkingtreding en bekenmaking 

Luidende 

‘De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

Groningen treedt mei 2013 inwerking. 

Alle deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg 

voor de bekendmaking en de registratie van deze 

regeling.’ 

komt te luiden: 

1. Gedeputeerde Staten van Groningen dragen zorg voor 

de bekendmaking van besluit tot het vaststellen, 

wijzigen, verlengen of opheffen van de regeling. 

Bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant. 

2. De regeling treedt in werking op de eerste dag na 

bekendmaking. 

13 Begrotingswijzigingen De raad besluit akkoord te gaan met 

begrotingswijzigingen nummers 11 – 16.   

14 Rondvraag De ingediende rondvragen van de fractie CDA, 

ChristenUnie en GroenLinks inzake TSN Thuiszorg 

worden beantwoord. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      26 januari 2016. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


