Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 26 september 2017 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
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
Voorzitter:

de heer F.H. Wiersma

- tevens burgemeester

Griffier:

mevrouw M. Hegeman-van Eisden

Afwezig:

de heer H. van der Heide
de heer F.P. van der Zee

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer K.P. Berghuis
de heer H.W. van Gelder
mevrouw M.A. de Visser
mevrouw J.C.H.G.M. Bottema
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Aanwijzen van de primus bij
hoofdelijke stemming
Vaststelling van de besluitenlijsten
van de raadsvergaderingen van 13
en 18 juli 2017, alsmede de lijst van
toezeggingen
Ingekomen stukken
Jaarstukken 2016 incl. het rapport
van bevindingen 2016

- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen
mededelingen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Door loting wordt bepaald dat de heer R.A. Veenwijk
bij stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
De raad stelt de concept-besluitenlijsten van de
raadsvergaderingen van 13 en 18 juli 2017, alsmede de
lijst van toezeggingen vast.
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
De raad besluit:
1.
kennis te nemen van het accountantsverslag en
de reactie daarop van het college;
2.
de jaarstukken 2016 vast te stellen;
3.
het rekeningresultaat 2016 te bestemmen
conform het voorstel, zoals opgenomen in
bijlage 1;
4.
de begroting 2017 en de hierbij behorende
meerjarenraming aan te passen conform
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Bestuursrapportage 2017

Evaluatie van het strategisch
beleidskader Werk en inkomen
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Eerste wijziging Legesverordening
2017

10

Evaluatie Mee doen met minima
2015 en 2016 en nieuwe nota Mee
Doen! 2017-2019

11
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Rondvraag
Sluiting

bijlage 2 in verband met de vorming van een
pensioenvoorziening en een
wachtgeldverplichting;
5.
het restant investeringskredieten zoals
opgenomen in bijlage 3 over te hevelen naar
2017.
De raad besluit:
1.
De bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving
aan te nemen;
2.
De daarop betrekking hebbende
begrotingswijzigingen vast te stellen;
3.
De hierin opgenomen wijzigingen in de
investeringskredieten vast te stellen;
4.
De hierin opgenomen programmabudgetten vast
te stellen.
Toezegging dhr. F. H. Wiersma; de raad ontvangt nog
nadere informatie omtrent de stroomvoorziening i.v.m.
de verplaatsing van de warenmarkt van Ulrum naar
Leens.
De raad besluit de Evaluatie Strategisch beleidskader
Werk & Inkomen 2016-2018 vast te stellen.
Toezegging wethouder De Visser: de raad ontvangt
nadere informatie omtrent statushouders in het
participatiespoor.
De raad besluit vast te stellen de Verordening tot 1e
wijziging van de Legesverordening 2017 (Eerste
wijziging).
De raad besluit:
•
Kennis nemen van de evaluatie ‘Mee® doen
met Minima’ 2015-2016
•
Opmerkingen te formuleren over bijgevoegde
nota Mee Doen! 2017-2019. Deze opmerkingen
zal het college meenemen in de definitieve
besluitvorming.
Zienswijze:
 de raad vraagt aandacht voor bekendheid en
communicatie van de bestaande regelingen om
daarmee onderbenutting te voorkomen.
 de raad acht het aanbieden van gratis zwemles
van belang
 de raad vraagt extra aandacht voor jongeren
met schuldenproblematiek, zowel aandacht voor
preventie als begeleiding.
Er zijn geen rondvragen ingediend.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
31 oktober 2017.
, voorzitter.
, griffier.

