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

dinsdag 25 september 2018 in het gemeentehuis te Leens. 

 

Aanwezige raadsleden: 

  

de heer P.K. Boneschansker 

mevrouw M.E.M. Cleerdin  

de heer H. van der Heide 

de heer W.W. Kooi  

de heer J.B. Schouten-van Schagen   

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 

 

Afwezig: de heer M.A. Buikema, de heer J.M. van Gils 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

mevrouw A.M. Smits   - wethouder   

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

mevrouw J.C.H.G.M. Bottema  - gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. De heer Wiersma deelt mee dat 

de heer Buikema en de heer Van Gils zich hebben 

afgemeld voor de vergadering. 

2 Spreekrecht voor het publiek Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de mevrouw M.E.M. 

Cleerdin bij stemming het eerst haar stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 10 juli 

2018  

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 10 juli 2018 vast. 

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

verder worden behandeld.  

6 Bestuursrapportage 2018 De raad besluit: 

1.  De bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving 

 aan te nemen; 

2.  De daarop betrekking hebbende  

 begrotingswijzigingen vast te stellen; met 

 uitzondering van begrotingswijziging 43 

 betreffende het Hogelandfestival; 

3.  De hierin opgenomen wijzigingen in de 

 investeringskredieten vast te stellen; 



4.  De hierin opgenomen programmabudgetten vast 

 te stellen. 

7 Vlekkenplan huisvesting Het 

Hogeland 

De raad besluit in te stemmen met het beschikbaar 

stellen van een investeringskrediet van in totaal 

€500.000 voor de realisatie van de huisvesting voor de 

gemeentelijke organisatie van Het Hogeland. 

8 Ontwerpwijziging van de begroting 

2018 (programma RIGG) van de GR 

Publieke Gezondheid & Zorg 

De raad besluit geen zienswijze in te dienen omtrent de 

ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) 

van de GR Publieke Gezondheid & Zorg.   

9 Controleprotocol 

accountantscontrole 2018, inclusief 

normenkader 

De raad besluit het controleprotocol 2018, inclusief  het 

normenkader vast te stellen. 

10 Rondvraag De rondvraag van de CU omtrent Bedrijvenpark Ulrum 

wordt beantwoord. 

11 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      6 november 2018. 

 

             , voorzitter. 

 

 

, griffier. 


