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

21 oktober 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 H. van der Heide  

de heer W.W. Kooi 

mevrouw M.K. Leffers-Koning (t/m behandeling agendapunt 7) 

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 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Bij de vaststelling van de agenda wordt besloten agendapunt 7 

(GKC) opiniërend te bespreken in plaats van besluitvormend. Er hebben zich insprekers gemeld voor 

agendapunt 7 (GKC), daarom wordt besloten dit agendapunt direct na agendapunt 5 te behandelen. 

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door mw. M. Veenstra en de heer P. de Boer (namens de 

MR van de H. de Cockschool) op agendapunt 7, Voorlopige locatiekeuze Geïntegreerd Kindcentrum 

Leens (GKC).  

 

3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer W.W. Kooi bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

 

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2014, alsmede de 

lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2014, alsmede de 

lijst van toezeggingen vast. 

 

5. Ingekomen stukken 

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld. 



(volgorde agendapunt gewijzigd; zie voor toelichting agendapunt 1) 

 

7. Voorlopige locatiekeuze Geïntegreerd Kindcentrum Leens (GKC)  

De raad besluit dit agendapunt opiniërend te bespreken. 

 

(volgorde agendapunt gewijzigd; zie voor toelichting agendapunt 1) 

 

6. Bestuursrapportage 2014-II 

De raad besluit: 

1.  De tweede bestuursrapportage 2014 voor kennisgeving aan te nemen; 

2.  De daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen; 

3.  De hierin opgenomen kredietwijzigingen vast te stellen; 

4.  De hierin opgenomen programmabudgetten vast te stellen. 

 

Toezegging wethouder Berghuis: de raad ontvangt nadere informatie omtrent het afvalwaterplan. 

 

Toezegging wethouder De Visser: de raad ontvangt de laatste cijfers mbt uitkeringsgerechtigden. 

 

8. Verplaatsing Peuterspeelzaal Zoutkamp naar Ichtusschool 

De raad besluit: 

-  De verplaatsing van de peuterspeelzaal  Zoutkamp naar Ichtusschool in 2015 te realiseren 

 i.p.v. in 2016 en hiervoor  in 2015 een krediet beschikbaar te stellen van € 205.000; 

-  De investering voor een bedrag van € 122.000 ten laste te brengen van het IHP 2013-2018; 

-  De bekostiging van € 83.000 ten laste te brengen van de reserve Peuterspeelzaalwerk door 

 middel van gedurende 21 jaar jaarlijkse  aanspraken van € 4.000;    

-  De hierop betrekking hebbende  begrotingswijzigingen 2015, 2016 en verder vast te stellen. 

 

9. Concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Noord-Nederland  

De raad besluit: 

(1)  Het concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Noord-Nederland is voldoende herkenbaar; 

(2)  Het concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Noord-Nederland biedt voldoende kaders 

 alsook ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitvoering van het eigen 

 gemeentelijke integrale veiligheidsplan. 

 

10. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz. 

De heer H. van der Heide doet verslag van het bijwonen van een vergadering van het AB van Ability. 

 

11. Rondvraag 

De ingediende vragen door de fractie PvdA inzake bekendheid van de onafhankelijke raadsman 

afhandeling schadeclaims aardbevingen worden beantwoord.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      25 november 2014. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


