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

dinsdag 27 maart 2018 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 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 H. van der Heide 

 

Aanwezige leden burgemeester en wethouders: 

  

de heer K.P. Berghuis   - wethouder     

mevrouw A.M. Smits   - wethouder   

mevrouw M.A. de Visser  - wethouder  

de heer A. Dijkstra   - loco-secretaris 

 

Afwezig: mevrouw J.C.H.G.M. Bottema, gemeentesecretaris 

 

 Agendapunt Besluit 

1 Opening, vaststelling agenda en 

mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. Aan de agenda 

wordt toegevoegd een motie vreemd aan de orde van de 

dag inzake zwerfaval. Er zijn geen mededelingen. 

2 Spreekrecht voor het publiek Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door 

mevrouw G. Rustema op agendapunt nummer 6, 

Aanvullend krediet Kindcentrum Leens. 

3 Aanwijzen van de primus bij 

hoofdelijke stemming 

Door loting wordt bepaald dat de heer R. Vogel bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 20  februari 

2018, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 20 februari 2018, alsmede de lijst 

van toezeggingen vast.   

 

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

verder worden behandeld.  

6 Aanvullend krediet Kindcentrum 

Leens 

De raad besluit: 

1. Een aanvullend krediet van € 1.600.000 

 beschikbaar te stellen voor de bouw van het 

 Kindcentrum Leens; 



2. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van  

 € 100.000 per jaar te dekken vanuit de vrij 

 beschikbare begrotingsruimte vanaf 2020, 

 conform de Financiële Verordening. 

7 Positionering Werkplein Ability in 

de nieuwe gemeente 

Het Hogeland 

De raad besluit: 

- Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het 

 college over de  positionering van Werkplein 

 Ability; 

- Wensen en bedenkingen op dat ontwerpbesluit 

 aan het college kenbaar te maken. 

De raad heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit 

van het college over de positionering van Werkplein 

Ability en heeft de volgende zienswijze: 

 

De raad is van mening dat er aandacht moet zijn voor de 

mensen die werkzaam zijn bij Ability. Er moet een 

goede balans worden gevonden tussen ‘iedereen telt 

mee’ en de beschikbare budgetten.  De raad dient goed 

geïnformeerd te worden over de financiële 

ontwikkelingen. De raad benadrukt het belang van het 

afgeven van het mandaat inzake de commerciële 

activiteiten aan de werkmaatschappij. 

De fractie van de VVD is van mening dat er een andere 

keuze gemaakt zou moeten worden als het gaat om 

positionering van de commerciële activiteiten. Zij 

zouden deze ondergebracht willen zien in een 

Overheids-NV. 

8 Visiedocument Inwonerkracht De raad besluit in te stemmen met het visiedocument 

‘Inwoners voorop in Het Hogeland’. 

9 Begroting herindelingskosten 

BMWE 2018 

De raad besluit: 

- in te stemmen met de begroting 

 herindelingskosten BMWE 2018; 

- middels een begrotingswijziging een bedrag van 

 €815.000 beschikbaar te stellen ter dekking van 

 de begrote herindelingskosten over 2018. 

10 Aanpassing Gemeenschappelijke 

Regeling Omgevingsdienst 

De raad besluit op grond van artikel 51, tweede en derde 

lid Wgr, het college toestemming te verlenen om de 

bestaande Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Groningen, aan te passen en de tekst 

van bijgevoegd ontwerp gemeenschappelijke regeling 

vervolgens te doen vaststellen door de colleges. 

11 Budget overhevelingsverzoeken 

2017 

De raad besluit: 

1.  In te stemmen met de 

 budgetoverhevelingsverzoeken ter grootte van 

 in totaal k€ 921. 

2.  Hiertoe, vooruitlopend op de vaststelling van de 

 resultaatbestemming van de jaarrekening 2017, 

 budget voor het begrotingsjaar 2018 beschikbaar 

 te stellen ter grootte van k€ 921 ten laste van de 

 Algemene reserve. 

3.  In te stemmen met het bestedingsvoorstel van de 

 vrijgevallen middelen voorziening 

 organisatiewijziging. 

12 Actualisatie begroting 2018 

Gemeenschappelijke Regeling 

De raad besluit kennis te nemen van de actualisatie 

begroting 2018 van de  Gemeenschappelijke Regeling 



Publieke Gezondheid en Zorg (GR 

PG&Z) 

Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) en eventuele 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

13 Verharden fietsoversteekplaatsen 

tankbanen defensieterrein 

De raad besluit: 

1. Een aanvullend krediet van € 119.000,= incl. 

 BTW beschikbaar te stellen voor de aanleg 

 van 6 overgangen ter plaatse van de tankbanen 

 op het defensieterrein en de bestaande bruggen 

 in deze route met een dubbele brugleuning uit te 

 voeren; 

2. De hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit 

 de algemene reserve van 2018. 

14 Rondvraag De ingediende rondvraag wordt beantwoord. 

14a Motie vreemd aan de orde van de 

dag 

De ingediende motie van GroenLinks, CDA, PvdA en 

CU inzake zwerfafval wordt door het college 

overgenomen. 

 

De VVD is niet tegen de inhoud van de motie vreemd 

aan de orde van de dag, maar is van mening dat de 

problematiek door de landelijke overheid opgepakt zou 

moet worden. 

15 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      24 april 2018. 

 

             , voorzitter. 

 

 

, griffier. 


