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

dinsdag 24 juni 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   

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     

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

 

 

Afwezig: de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat 

wethouder Van Gelder afwezig is.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld (afgestemd op 

agendapunten waarop ingesproken wordt). 

2 Spreekrecht voor het publiek Mw. M. Volp, dhr, P. van Maldegem, mw. Veenstra en 

dhr. E. Swijghuizen maken gebruik van het spreekrecht 

over agendapunt 12, Opheffen OBS Akkerwinde. 

Dhr. W.F. Olde Kalter maakt gebruik van het spreekrecht 

over agendapunt 9, preventie- en handhavingsplan 

alcohol. 

Dhr. M. Halsema maakt gebruik van het spreekrecht over 

agendapunt 7, kadernota 2015-2018. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer Van Gils bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

 

4 

 

Vaststelling van de besluitenlijsten 

van de raadsvergaderingen van 27 

mei en 5 juni 2014, alsmede de lijst 

 

De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 27 mei en 5 juni 2014, alsmede 

de lijst van toezeggingen vast. 



van toezeggingen 

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

verder worden behandeld. 

6 Eerste Bestuursrapportage 2014 De raad besluit: 

1.  De eerste bestuursrapportage 2014 vast te 

 stellen; 

2.  De daarop betrekking hebbende 

 begrotingswijzigingen vast te stellen; 

3.  De hierin opgenomen kredietwijzigingen 

 vast te stellen. 

 

Toezegging wethouder Berghuis: de raad ontvangt een 

memo met de stand van zaken mbt woning(bouw)/ 

volkshuisvesting binnen twee weken. 

 

Toezegging wethouder De Visser: de raad ontvangt een 

memo met een stand van zaken  omtrent 

ontmoetingspunten en seniorenvoorlichters.  

7 Kadernota 2015-2018 De raad besluit: 

1. De kadernota 2015 - 2018 voor kennisgeving 

 aan te nemen. 

2. De begroting 2015 - 2018 uit te werken  conform 

 de ontwikkelingen zoals opgenomen in de 

 kadernota 2015- 2018. 

8 Verordening Starterslening De 

Marne 

De raad besluit: 

Verordening starterslening De Marne vast te stellen. 

 

Goedkeuring te geven aan het oprichten van een fonds 

voor starterslening bij het SVn; 

 

Akkoord te gaan met het onderbrengen van een bedrag 

van €100.000,- uit de daarvoor reeds gereserveerde  

middelen voor particuliere woningverbetering, in het 

SVn fonds. 

9 Preventie- en Handhavingsplan 

alcohol De Marne 

De raad besluit het Preventie en Handhavingsplan 

Alcohol Gemeente De Marne vast te stellen 

10 Wet markt en overheid De raad besluit de volgende economische activiteiten aan 

te wijzen die plaatsvinden in het algemeen belang: 

1. Exploitatie sportaccommodaties 

 (uitgezonderd het zwembad te Leens); 

2. Verhuur maatschappelijk vastgoed; 

3. Exploitatie begraafplaatsen. 

11 Renovatie De Handpalm in kader 

IHP 

De raad besluit: 

-  GBS De Handpalm te renoveren in het kader 

 van het IHP; 

-  In te stemmen met de voorfinanciering van 

 de renovatie door het schoolbestuur 

 VGPONN tot 1 januari 2015; 

-  Deze kosten van de renovatie à € 450.000,- 

 in 2015 ten laste brengen van het 

 beschikbare krediet IHP. 

12 Opheffen OBS Akkerwinde De raad besluit na stemming: 

-  OBS Akkerwinde in Ulrum per 1 augustus 

 2014 op te heffen; 



-  De kosten van de extra afschrijving op de 

 boekwaarde van het gebouw à € 147.000,- 

 ten laste te brengen van de 

 bestemmingsreserve Afwaardering IHP, en  

 € 46.000,- ten laste te brengen van de  algemene 

 reserve. Dit door vaststelling van de hierop 

 betrekking hebbende begrotingswijziging. 

 

Stemverhouding: 

Het voorstel wordt met 15 stemmen voor het voorstel 

aangenomen. 

 

Motie; 

De fracties van het CDA, PvdA en de VVD dienen een 

motie in. Deze motie wordt met 10 stemmen voor (VVD, 

PvdA en CDA) en 5 stemmen tegen (CU en GL) 

aangenomen. 

 

Toezegging wethouder De Visser: de raad ontvangt, 

vertrouwelijk, een memo met informatie over de 

boekwaarde omtrent de Akkerwinde. 

13 Concept jaarrekening Ability 2013 De raad besluit: 

- Kennis te nemen van de concept 

 jaarrekening Ability 2013  

-  Omtrent de concept jaarrekening Ability 

 2013 aan het Dagelijks Bestuur van Ability 

 van zijn gevoelen te doen blijken. 

14 Financiële stukken 

gemeenschappelijke regeling PG&Z 

De raad besluit: 

1.  kennis te nemen van het jaarverslag en de 

 jaarrekening 2013 met toelichting, de 

 begrotingswijzigingen 2014 en de begroting 

 2015 PG&Z, met toelichting. 

2.  eventueel commentaar op bovengenoemde 

 stukken voor 4 juli 2014 kenbaar te maken 

 aan het  Algemeen bestuur van de 

 gemeenschappelijke regelingPG&Z. 

15 Begroting 2015 van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Groningen 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de begroting 2015 

2. eventueel commentaar op bovengenoemde 

 stukken voor 27 juni 2014 kenbaar te maken 

             aan het Algemeen bestuur van de 

 gemeenschappelijke regeling  Veiligheidsregio 

 Groningen 

16 Verlenging overeenkomst 

accountantsdiensten met Deloitte 

Accountants 

De raad besluit in te stemmen met een verlenging van de 

overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte 

Accountants voor de boekjaren 2015 en 2016. 

17 Verslaggeving vertegenwoordigers 

in organen van gemeenschappelijke 

regelingen, enz. 

Er wordt geen verslaggeving gedaan. 

18 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

19 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      23 september 2014. 

             , voorzitter. 

, griffier. 


