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

dinsdag 18 april 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 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 

 

Voorzitter: de heer F.H. Wiersma   - tevens burgemeester  

 

Griffier:  mevrouw M. Hegeman-van Eisden 

 

Afwezig: de heer J.M. van Gils en de heer F.P. van der Zee 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

mevrouw J.C.H.G.M. Bottema  - gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. Dhr. F.H. Wiersma deelt mee 

dat dhr. Van Gils en dhr. Van der Zee afwezig zijn. Dhr. 

Wiersma schetst de laatste ontwikkelingen in het 

gaswinningsdossier. 

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 J.H. Vogel bij 

stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 28 maart 

2017, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 28 maart 2017, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast.   

 

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

verder worden behandeld.  

6 Blijverslening De raad besluit: 

1. De Blijverslening in te voeren en de verordening 

 ‘Blijverslening  gemeente De Marne’ vast te 

 stellen volgens de bij dit besluit behorende en 

 als zodanig gewaarmerkte bijlage. 

2. Een maximum bedrag vast te stellen van  

 € 250.000,- voor de verstrekking van de 



 leningen. 

7 

 

Budget voor Werken aan de Dorpen De raad besluit: 

1. De ophoging van € 100.000 ten aanzien van de 

 aanspraak op Tender 4 & 5 van Spoor 1 

 toe te voegen aan de MidTerm-reserve en in het 

 bijzonder aan het onderdeel “Uitvoering 

 van plannen dorpen (waaronder agromobiliteit, 

 zieke essen, landschapsbeplanting etc.)”.  

2. Vanuit de MidTerm reserve een krediet van   

 € 1.671.000 beschikbaar te stellen voor het 

 project Werken aan de Dorpen. 

3. De hierop betrekking hebbende 

 begrotingswijziging vast te stellen.  

8 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      23 mei 2017. 

 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


