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

dinsdag 30 januari 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 H. van der Heide 

de heer W.W. Kooi 

de heer J.B. Schouten-van Schagen  vanaf 20.30 uur 

mevrouw A.M. Smits    tot 20.30 uur 

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   - wethouder     

mevrouw A.M. Smits   - wethouder  vanaf 20.30 uur 

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. Aan de agenda 

wordt toegevoegd agendapunt 11a; motie vreemd aan de 

orde van de dag inzake de gaswinning. Er zijn geen 

mededelingen. 

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 heer M.A. Buikema bij 

stemming het eerst zijn stem uitbrengt. 

4 Vaststelling van de besluitenlijst van 

de raadsvergadering van 19  

december 2017, alsmede de lijst van 

toezeggingen   

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 19 december 2017, alsmede de 

lijst van toezeggingen vast.   

 

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

verder worden behandeld.  

6 Benoeming en installatie nieuwe 

wethouder 

De raad besluit mevrouw A.M. Smits, 

Frederiksoordweg 19 te Pieterburen, voor een 

deeltijdfactor van 0.7 fte te benoemen tot wethouder van 

de gemeente De Marne. 

 

Er zijn 15 stemmen uitgebracht waarvan 12 voor,  

2 ongeldig en 1 blanco. 
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Onderzoek geloofsbrieven en 

toelating nieuw raadslid 

De raad besluit de heer J.B. Schouten- van Schagen, 

Dijksterweg 1 te Hornhuizen, toe te laten als lid van de 

gemeenteraad. 

8 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

gemeente Het Hogeland 

De raad besluit in te stemmen met het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland. 

9 Gemeenschappelijke Regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek 

Vervoer 

De raad besluit in te stemmen met de 

gemeenschappelijke regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen 

Drenthe. 

10 Verlenging pilot Opzet Taalhuizen 

BMWE 2018 

De raad besluit: 

• akkoord te gaan met verlenging van de pilot 

 Opzet Taalhuizen BMWE 2018. 

• akkoord te gaan met verstrekking van een 

 eenmalige subsidie van BMWE van  

 € 20.000,- aan de MJD voor de begeleiding van 

 maximaal 80 vrijwilligers taalhuis in 2018. 

• akkoord te gaan met de inzet van een eenmalig 

 bedrag van in totaal € 70.000 namens BMWE 

 voor de inhuur van twee coördinatoren met 

 onderwijsbevoegdheid voor in totaal 26 uur per 

 week in 2018. 

• akkoord te gaan met het door BMWE 

 beschikbaar stellen van een bedrag van  

 € 1.500,- voor onvoorziene kosten van het 

 taalhuis in 2018. 

• het totaalbedrag van € 91.500,- in 2018 voor het 

 taalhuis beschikbaar te stellen vanuit de reserves 

 en de kosten binnen BMWE te verdelen naar 

 rato van de omvang van de gemeenten. 

 

Toezegging wethouder De Visser: nagegaan wordt of de 

uitvoeringsorganisatie beschikt over informatie over de 

oorzaak van laaggeletterdheid. 

 

11 Rondvraag Er zijn geen rondvragen ingediend. 

11a Motie vreemd aan de orde van de 

dag 

De fractie van de VVD geeft aan de motie vreemd aan 

de orde van de dag van de PvdA, CDA, GroenLinks en 

ChristenUnie te kunnen ondersteunen.  

Het college neemt de motie over. 

12 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

      20 februari 2018. 

 

             , voorzitter. 

 

 

, griffier. 


