Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 27 januari 2015 in het gemeentehuis te Leens.
Aanwezige raadsleden:
de heer P.K. Boneschansker (vanaf 20.20 uur)
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
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

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Aan de agenda wordt
toegevoegd een Motie vreemd aan de orde van de dag.
De heer Van der Heide memoreert dat Kloosterburen en
Ulrum het predicaat Kern met pit hebben ontvangen.
Spreekrecht voor het publiek
De heer L. Kram maakt gebruik van het spreekrecht over
agendapunt 7 Burgeriniatiatiefvoorstel MTB routes
Lauwersmeer.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer F.P. van der Zee
hoofdelijke stemming
bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Vaststelling van de besluitenlijst van De raad stelt de concept-besluitenlijst van de
de raadsvergadering van 16
raadsvergadering van 16 december 2014, alsmede de lijst
december 2014, alsmede de lijst van van toezeggingen vast.
toezeggingen
Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
Onderzoek geloofsbrieven en
De raad besluit tot de raad toe te laten;
toelating nieuw raadslid
de heer P.K. Boneschansker, geboortedatum 16 augustus
1970
Burgerinitiatiefvoorstel MTB routes De raad besluit:
Lauwersmeer
Het burgerinitiatiefvoorstel toe te wijzen en te
agenderen voor de raadsvergadering van

juni 2015.
Het college de opdracht te geven onderzoek te
doen naar de haalbaarheid van het initiatief en
daarbij in ieder geval de volgende punten te
betrekken:
1. Er is nadere overleg met de initiatiefnemers
nodig om een goed beeld te krijgen van de
benodigde voorzieningen en geschikte locaties.
Vervolgens moet een inschatting worden
gemaakt van de financiële en juridische gevolgen
van de aanleg van een MTB-route.
2. In overleg treden met de initiatiefnemers
om gezamenlijk de haalbaarheid van het
initiatief verder te verkennen.
3. Het overleg met de initiatiefnemers
oppakken vanuit het programma Lauwersmeer /
Lauwersoog. Door het initiatief vanuit dit
programma op te pakken, kan worden
onderzocht of het project past binnen de beoogde
ontwikkeling van het Lauwersmeergebied.
Rapport ‘Effectiviteit en Efficiëntie De raad besluit:
van het re-integratiebeleid De
1)
Het rapport 'Effectiviteit en Efficiëntie van het
Marne’
re-integratiebeleid gemeente De Marne' voor
kennisgeving aan te nemen.
2)
De conclusies en aanbevelingen, zoals
opgenomen in hoofdstuk 7 van het rapport,
integraal over te nemen.
3)
Het college opdracht te geven om met voorstellen
te komen voor de uitvoering van deze
aanbevelingen
Verordeningen Participatiewet
De raad besluit de volgende verordeningen vast te
stellen:
1)
verordening tegenprestatie Participatiewet
BMWE 2015
2)
verordening loonkostensubsidie Participatiewet
BMWE 2015
3)
verordening individuele studietoeslag
Participatiewet BMWE 2015
4)
verordening re-integratie Participatiewet BMWE
2015
5)
verordening individuele inkomenstoeslag
Participatiewet BMWE 2015
6)
verordening afstemming Participatiewet, IOAW
en IOAZ BMWE 2015
7)
verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Participatiewet BMWE 2015
Nota uitvoeringsstructuur Werk en
De raad geeft haar zienswijze op de Nota
Inkomen
uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen.
Centrumregeling Beschermd Wonen De raad besluit het college en de burgemeester, ieder
voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft,
toestemming te verlenen tot het treffen van de
Centrumregeling beschermd wonen Groningen op grond
van de Wet gemeenschappelijke regelingen met ingang
van 1 januari 2015 voor de uitvoering van de taken
beschermd wonen, inloop GGZ en begeleiding
-
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Beheersverordening ‘Grote Kernen’
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Verslaggeving vertegenwoordigers
in organen van gemeenschappelijke
regelingen, enz.
Rondvraag

14

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor de
duur van één jaar.
De raad besluit de beheersverordening 'Grote Kernen' die
is gewaarmerkt als bijlage bij dit besluit vast te stellen.
De heer J. van Gils doet verslag van een AB vergadering
van Ability.
De ingediende rondvraag van de VVD (jeugdsozen)
wordt beantwoord.
Toezegging wethouder van Gelder: de raad ontvangt de
beantwoording van de rondvraag van de VVD omtrent
elektrische voertuigen schriftelijk (jan. 2015)
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Motie vreemd aan de orde van de
dag

15

Sluiting

Toezegging wethouder Van Gelder: de raad ontvangt in
april 2015 de evaluatie van het project Jongeren aan zet.
De ingediende motie vreemd aan de orde van de dag
afkomstig van de eensgezinde raad omtrent gaswinning
wordt door de raad aangenomen.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
17 februari 2015.
, voorzitter.
, griffier.

