Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag
16 juni 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 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

Afwezig:

J.M. van Gils

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. Van Gils heeft zich afgemeld voor de vergadering.
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 mevrouw A.A. Waal-van Seijen bij stemming het eerst haar stem
uitbrengt.
4. Jaarstukken 2014
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van het accountantsverslag en de reactie daarop van het college;
2.
de jaarstukken 2014 vast te stellen;
3.
het rekeningresultaat 2014 te bestemmen conform het voorstel, zoals opgenomen in
bijlage 1;
4.
de begroting 2015 voor een bedrag van k€ 738 aan overhevelingsverzoeken te wijzigen;
5.
de onttrekking van k€ 200 aan de bestemde reserve organisatie/competentieontwikkeling
als begrotingswijziging 2015 vast te stellen;
6.
de restant kredieten zoals opgenomen in bijlage 2 over te hevelen naar 2015.

Toezeggingen wethouder van Gelder:
 Er vindt een gesprek plaats met St. Promotie Waddenland om meer inzicht te krijgen in de
cijfers omtrent de afname van het aantal overnachtingen in 2014. De raad ontvangt daarna
nadere informatie.
Toezegging de heer Wiersma:
 Er zal een kort onderzoek worden gedaan naar de afname van het bezoek van de gemeentelijke
website. De raad wordt over de uitkomst van het onderzoek voor de begrotingsvergadering
van 3 november 2015 geïnformeerd.
5. Notitie interbestuurlijk toezicht 2014
De raad besluit:
1. de Notitie Interbestuurlijk toezicht 2014 vast te stellen;
2. kennis te nemen van:
het jaarverslag 2014 Wet ruimtelijke ordening
het verslag 2014 over vergunningverlening, toezicht & handhaving in het kader van de
Wabo, inclusief de handhaving van de Wet ruimtelijke ordening
het jaarverslag archief 2014
6. Kadernota 2016-2019
De raad besluit:
1.
De kadernota 2016- 2019 voor kennisgeving aan te nemen.
2.
De begroting 2016 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de kadernota
2016- 2019.
De ingediende motie door de fracties van de PvdA, VVD en Cu omtrent het herindelingsproces wordt
aangenomen met 8 stemmen voor (fractie PvdA, VVD en CU) en 6 stemmen tegen (Mw. A.M. Smits
(GL), dhr. P. Steenman (GL) en fractie CDA).
Toezegging wethouder De Visser: De raad ontvangt nadere informatie over de rol en taak van de
functie van ´aanjager´ op Lauwersoog.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
22 september 2015.
, voorzitter.
, griffier.

