Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 24 november 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
de heer R.A. Kruijer
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
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
de heer B.W. Verwey
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Vaststelling van de besluitenlijsten
van de raadsvergaderingen van 15
oktober, 27 oktober en
3 november 2015, alsmede de lijst
van toezeggingen
Ingekomen stukken

Concept Meerjarenprogramma
‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen’

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen
mededelingen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat mevrouw A.A. Waalvan Seijen bij stemming het eerst haar stem uitbrengt.
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van 15 oktober, 27 oktober en
3 november 2015, alsmede de lijst van toezeggingen
vast.
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld. Dhr. P.K. Boneschansker
vraagt aandacht voor de afhandeling van de brief van
dhr. H. Lammerts. De raad zal een kopie van de
beantwoording van de brief ontvangen (conform
regulier proces)
De raad besluit de voorgestelde reactie van het college
op het Meerjarenprogramma van de Nationaal
Coördinator Groningen op twee punten aan te passen;

1.

2.
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Concept Regionaal Risicoprofiel en
Beleidsplan Veiligheidsregio

8

Financiële begroting huisvesting

9

Langetermijnagenda 2016

10

Begrotingswijzigingen

11

12

Verslaggeving vertegenwoordigers
in organen van gemeenschappelijke
regelingen, enz.
Rondvraag

13

Sluiting

de raad is van mening dat ook de complexe
zaken die per 1 januari 2016 nog niet zijn
afgehandeld door de NAM, moeten worden
afgehandeld door de NCG (in plaats van de
NAM)
de beperking dat er alleen zorgen zijn over de
veiligheid in een aantal oostelijke dorpen wordt
uit de brief gehaald.

De ingediende motie door GL, CDA, CU, VVD en de
PvdA wordt door het college overgenomen en
meegezonden met de brief.
De raad besluit:
1.
Kennis nemen van het concept-beleidsplan en
het concept-Regionaal Risicoprofiel
2.
Wensen kenbaar te maken omtrent het in het
beleidsplan op te nemen beleid op basis
van het Regionaal Risicoprofiel.
De raad besluit:
1.
Kennis te nemen van de financiële begroting
huisvesting
2.
Eventueel commentaar op de zienswijze
financiële begroting huisvesting kenbaar te
maken aan het Algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Groningen
De raad besluit de Langetermijnagenda 2016 vast te
stellen.
De raad besluit akkoord te gaan met
begrotingswijzigingen nummers 8 - 10
Er wordt geen verslaggeving gedaan.

De ingediende rondvraag van de fractie VVD inzake
werkzaamheden uitgevoerd aan de Tammingastraat in
Hornhuizen wordt beantwoord.
Toezegging wethouder Berghuis: de raad ontvangt een
memo wanneer de werkzaamheden aan de
Tammingastraat in Hornhuizen zijn afgerond.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
15 december 2015.
, voorzitter.
, griffier.

