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

25 maart 2014 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer M.A. Buikema  

de heer H. van der Heide 

de heer S.M. Hielema 

de heer W.W. Kooi 

de heer R.A. Kruijer 

mevrouw M.K. Leffers-Koning  

de heer J.B. Schouten van Schagen  

de heer P.G. Steenman  

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 R.A. Veenwijk 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder    

de heer H.W. van Gelder  - wethouder 

de heer B.W. Verwey   - gemeentesecretaris 

de heer H.E. Waalkens   - wethouder 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Veenwijk zich heeft afgemeld voor de 

vergadering. 

 

2. Vaststelling van de besluitenlijst  van de raadsvergadering van 18 februari 2014, alsmede de 

lijst van toezeggingen 

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari 2014, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast. 

 

3. Rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuw benoemde raadsleden 

De raad besluit te oordelen dat de gemeenteraadsverkiezingen op  

19 maart 2014 rechtmatig zijn verlopen en  

tot de raad toe te laten; 

 

K.P. Berghuis 

R. Vogel 

M.K. Leffers-Koning 



W.W. Kooi 

M.A. de Visser 

M.A. Buikema 

H. van der Heide 

H.W. van Gelder 

A.M. Smits 

P.G. Steenman 

J.P. van der Vis 

F.P. van der Zee 

A.A. Waal-van Seijen 

T.M. de Vries 

J.H. Vogel 

 

4. Afscheid van de raad, raadsperiode 2010-2014 

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wordt er afscheid genomen van 

raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raadsperiode. 

 

5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      15 april 2014. 

             , voorzitter. 

 

, griffier. 


