Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag
23 september 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
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
Afwezig: 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
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. Aan de agenda wordt toegevoegd een motie Vreemd aan de orde
van de dag van de VVD, CDA en CU.
De voorzitter feliciteert mw. Smits met haar verjaardag.
De heer Berghuis spreekt zijn dank uit voor alle belangstelling die er rondom zijn verblijf in het
ziekenhuis is geweest.
De heer Berghuis deelt nog mee dat Ulrum deelneemt in een demonstratieproject omtrent het
efficiënter zuiveren van rioolwater. Ulrum heeft hiermee een wereldprimeur.
2. Spreekrecht voor het publiek
De heer H. Lahuis maakt gebruik van het spreekrecht over agendapunt 6, Burgerinitiatiefvoorstel
windmolenpark.
3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming
Door loting wordt bepaald dat mevrouw M.K. Leffers-Koning bij stemming het eerst haar stem
uitbrengt.

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2014, alsmede de lijst
van toezeggingen
De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 juni 2014, alsmede de lijst van
toezeggingen vast.
5. Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.
Toezegging burgemeester Wiersma: de raad wordt geïnformeerd over de voortgang omtrent de
beveiliging van Suwinet in De Marne.
6. Burgerinitiatiefvoorstel windmolenpark
De raad besluit af te wijken van het voorliggende raadsvoorstel en direct het burgerinitiatiefvoorstel
inhoudelijk te behandelen.
De raad besluit;
1.
tegen de ontwikkeling te zijn van zowel het windturbinepark WCK als het windmolenpark
Kollumerland Provinciedijk, nabij het Nationaal Park Lauwersmeer en Natura 2000 gebied
Lauwersmeer op grond van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, de normen zoals
opgenomen in de structuurvisie De Marne en de recreatieve functie en ontwikkeling van het
gebied.
2.
De provincie Groningen, de provincie Fryslân, de gemeenten Kollumerland, Dongeradeel en
Zuidhorn, Vereniging dorpsbelangen Zoutkamp, Fryslân foar de Wyn en de stuurgroep
Lauwersmeer hieromtrent te informeren.
7. Onttrekking gedeelte Molenweg te Warfhuizen aan de openbaarheid
De raad besluit:
- tot het nemen van een ontwerpbesluit tot onttrekking van het gedeelte van de Molenweg te
Warfhuizen (kadastraal bekend gemeente Leens, sectie K, nr. 473).
- dit ontwerpbesluit met tekening ingaande 3 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage te
leggen overeenkomstig de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij
belanghebbenden de gelegenheid hebben gedurende de termijn van terinzagelegging hun
zienswijzen naar voren te brengen.
Toezegging wethouder De Visser: de raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de technische vragen
die gesteld zijn.
8. Inzet middelen Cliëntondersteuning
De raad besluit:
- In te stemmen met een regionaal transitiearrangement voor tenminste het jaar 2015 met MEEGroningen.
-

Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 123.529 voor Cliëntondersteuning en
€ 1.030 voor Integrale vroeghulp, onder voorbehoud van definitieve wetgeving door de Eerste
Kamer en definitief budget.

9. Controleprotocol accountantscontrole 2014, inclusief normenkader
De raad besluit:
Het Controleprotocol 2014 met als bijlage het normenkader vast te stellen.
10. Mandatering bevoegdheid artikel 3.9 Wet ruimtelijke ordening
De raad besluit na stemming:
1.
De bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening tot afwijzing van
een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen (inclusief herziening) met ingang van
1 oktober 2014 te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;

2.

burgemeester en wethouders op te dragen de raad zo spoedig mogelijk nadat van het mandaat
gebruikt is gemaakt, te informeren.

Stemverhouding:
Er zijn vier stemmen tegen (mw. A.A.Waal-van Seijen, dhr. J.P van der Vis en de fractie van de CU)
en 10 stemmen voor (fractie PvdA, GL en CDA)
11. Actualisatie begroting 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Groningen
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de actualisatie Begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen
2.
Het commentaar op de stukken voor 1 oktober 2014 kenbaar te maken aan het Algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen.
12. Conceptbegroting 2015 Ability
De raad doet omtrent de conceptbegroting 2015 Ability aan het Dagelijks Bestuur van Ability van zijn
gevoelen blijken en maakt deze kenbaar aan Ability.
13. Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.
14a. Rondvraag
De ingediende vragen door de fractie ChristenUnie inzake opslag kernafval in zoutkoepels NoordNederland en voorgenomen fusiebesluit van de Getijden met De Octopus en door de fractie PvdA
inzake de compensatieregeling waardedaling woningen van de NAM en het Pieterpad worden
beantwoord.
14b. Motie vreemd aan de orde van de dag
De ingediende motie door de VVD, CDA en CU omtrent de maatregelen die worden genomen in het
kader van het beheerplan natura 2000 voor het Lauwersmeergebied wordt door het college
overgenomen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
21 oktober 2014.
, voorzitter.
, griffier.

