Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag
23 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 J.M. van Gils
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:

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 en deelt mee dat dhr. H. van der Heide zich heeft afgemeld voor de
vergadering. Mw. Smits dient een motie Vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt toegevoegd
aan de agenda (15a).
2. Spreekrecht voor het publiek
Dhr. Gerrits maakt gebruik van het spreekrecht op agendapunt 6, bibliotheekvoorziening. Dhr. H.
Torringa, mw. Mansholt en mw. J. Louwes spreken in op agendapunt 7, Bestemmingsplan Theehuis
Westpolder.
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. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2015, alsmede de lijst
van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2015 vast. De lijst van
toezeggingen van 28 mei 2015 wordt op verzoek van de fractie van de VVD gewijzigd vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

6. Bibliotheekvoorziening 2016
De raad besluit:
•
Biblionet en de werkgroep “Behoud Bibliotheek”/Stichting i.o. opdracht geven tot de
uitwerking Bibliotheekvoorziening gemeente De Marne 2016 binnen door de gemeente
bepaalde financiële kaders.
•
Basis voor de opdracht is het document De Bibliotheek LOKT.
Stemverklaring; mw. M.E.M. Cleerdin verklaart, namens de coalitie partijen, in te stemmen met het
voorstel onder de voorwaarde dat er op 1 augustus 2015 een plan ligt van Biblionet. Als dit plan er niet
ligt dan dient de wethouder de stekker er onmiddellijk uit te trekken en aan de slag te gaan met een
andere partij.
Stemverklaring; de VVD stemt in met het voorstel onder de voorwaarde dat er op 1 augustus 2015 een
plan ligt, voorzien van een financiële onderbouwing en verzoekt dit onderwerp te agenderen voor de
raadsvergadering van 22 september 2015.
7. Bestemmingsplan Theehuis Westpolder
De raad besluit na stemming:
1.
Het bestemmingsplan Theehuis Westpolder, bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1663.BG2009herz09-VS01 en de
bijbehorende planregels, en bij de opstelling waarvan de GBKN Theehuis Westpolder juli
2008 als ondergrond is gebruikt, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de ‘reactienota
zienswijzen Theehuis Westpolder’;
2.
Ten dienste van het bestemmingsplan Theehuis Westpolder geen exploitatieplan vast te
stellen.
3.
Gedeputeerde staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken in te
stemmen met bekendmaking van het bestemmingsplan Lauwersoog e.o. binnen zes weken na
vaststelling.
Stemverhouding: er zijn 11 stemmen voor het voorstel (fractie CU, dhr. Buikema, mw. Cleerdin,
fractie GL en CDA) en 3 stemmen tegen het voorstel (fractie VVD).
8. Organisatie van de beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE voor 2015 en verder
De fractie van de VVD en het CDA dienen een amendement in. Het amendement wordt aangenomen
met 10 stemmen voor (fractie VVD, CDA, GL) en 4 stemmen tegen (fractie CU, dhr. Buikema en mw.
Cleerdin).
De raad besluit:
1.
de beleidsagenda 2015 voor het sociaal domein in BMWE vast te stellen;
2.
in te stemmen met de voorgestelde organisatie structuur in het sociaal domein van BMWE;
3.
in te stemmen met de voorgestelde inzet voor de beleidsontwikkeling voor het sociaal domein
BMWE ;
4.
in te stemmen met de financiële gevolgen van dit voorstel;
5.
€ 187.000,- bij te dragen in de begroting TIS en dit bedrag te dekken uit de
budgetoverheveling 2014-2015 CJG (€40.000) en €147.000 uit de hiervoor in de
jaarrekening 2014 aangemaakte bestemmingsreserve.
Stemverklaring; de fractie van GL vindt het voorliggende amendement niet nodig, maar stemt in met
het amendement om eventuele patstelling in de stemverhouding te voorkomen, waardoor over de
andere besluitpunten geen beslissing kan worden genomen.
9. Organisatie gaswinningsdossier
De raad besluit:
1.
Tijdelijk 2,0 fte extra beschikbaar te stellen voor het gaswinningsdossier.

2.

De eenmalige kosten voor het jaar 2015, een bedrag van 75.000,-, ter dekking te brengen
van de algemene reserve. De kosten voor 2016 te verwerken in de programmabegroting 2016.

10. Jaarverslag en Jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Groningen (VRG-regeling)
De raad besluit:
1.
kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeenteschappelijke
regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG-regeling);
2.
eventueel commentaar op bovengenoemde stukken voor 3 juli 2015 kenbaar te maken
aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Groningen
Toezegging dhr. Wiersma; er volgt een tussentijdse rapportage omtrent het dossier huisvesting
11. Concept jaarrekening Ability 2014
De raad besluit:
Kennis te nemen van de concept jaarrekening Ability 2014
Omtrent de concept jaarrekening Ability 2014 aan het Dagelijks Bestuur van Ability van zijn
gevoelen te doen blijken.
12. Conceptbegroting Ability 2016
De raad besluit:
Kennis te nemen van de conceptbegroting Ability 2016
Omtrent de conceptbegroting Ability 2016 aan het Dagelijks Bestuur van Ability van zijn
gevoelen te doen blijken.
13. Begrotingswijziging
De raad besluit akkoord te gaan met begrotingswijziging 5-2015 t.b.v. organisatie
aardbevingsproblematiek
14. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.
15. Rondvraag
Er zijn geen rondvragen ingediend.
15a. Motie vreemd aan de orde van de dag
De ingediende motie vreemd aan de orde van de dag afkomstig van de eensgezinde raad omtrent de
meicirculaire 2015 wordt door de raad zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
22 september 2015.
, voorzitter.
, griffier.

