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

24 maart 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 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  

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. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen 

mededelingen. 

 

2. Spreekrecht voor het publiek 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3. Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat mevrouw A.M. Smits bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

 

4. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van  17 februari 2015, alsmede de 

lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 februari 2015, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast. 

 

5. Ingekomen stukken 

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

 

 

 

 



6. Actualisering Pijler Wonen Woon- en Leefbaarheidsplan De Marne 

De raad besluit de actualisering van de Pijler Wonen van het Woon- en Leefbaarheidsplan vast te 

stellen en het college de opdracht te geven om de prestatieafspraken met Wierden & Borgen en de 

provincie waar nodig aan te passen. 

 

7. Gaswinning en gevolgen 

De raad bespreekt het onderwerp gaswinning en de gevolgen daarvan. 

 

8. Herijking Subsidiebeleid 

De raad bespreekt het subsidiebeleid opiniërend. 

 

9. Aanname gedragscode flora- en faunawet bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling- en 

inrichting. 

De raad besluit tot het aannemen en van toepassing verklaren van de gedragscode Bestendigbeheer en 

de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting, zoals die luiden volgens de bij dit besluit 

behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, te aanvaarden en van toepassing te verklaren op de 

groen onderhoudswerkzaamheden en op de werkzaamheden die voortvloeien uit nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen en inrichting. 

 

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

Er wordt geen verslaggeving gedaan. 

 

11. Rondvraag 

De ingediende rondvraag van het CDA (werkzaamheden weg Lauwersoog, N361) wordt beantwoord. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      28 april 2015. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


