Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 17 februari 2015 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
mevrouw A.M. Smits
de heer P.G. Steenman
de heer R.A. Veenwijk
de heer J.P. van der Vis
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:

mevrouw J.H. Vogel

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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- wethouder
- wethouder
- wethouder
- gemeentesecretaris

Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen

Besluit
De voorzitter opent de vergadering. De heer Wiersma
deelt mee dat mw. J.H. Vogel zich heeft afgemeld voor
de vergadering.
Spreekrecht voor het publiek
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.
Aanwijzen van de primus bij
Door loting wordt bepaald dat de heer J.P. van der Vis bij
hoofdelijke stemming
stemming het eerst zijn stem uitbrengt.
Vaststelling van de besluitenlijst van De raad stelt de concept-besluitenlijst van de
de raadsvergadering van 27 januari raadsvergadering van 27 januari 2015, alsmede de lijst
2015, alsmede de lijst van
van toezeggingen vast.
toezeggingen
Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken
verder worden behandeld.
Programma actualisering
Het college trekt het voorstel tot vaststellen van de
verordeningen (4e tranche)
Verordening functioneren burgemeester (C) in.
De raad besluit vast te stellen de verordening tot
wijziging van de navolgende verordeningen
(actualisering verordeningen 4e tranche):

A. de Algemene Plaatselijke Verordening
1. Artikel 2:38 wordt geschrapt.
2. Gewijzigd wordt:
Artikel 2:48 (Hinderlijk drankgebruik)
In het eerste lid wordt na “Het is” ingevoegd:
voor personen die de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt”
3. Het opschrift van afdeling 15 wordt gewijzigd
in “Gebiedsontzegging”
4. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 2:75
Gebiedsontzeggingen.
Artikel 2:75 Gebiedsontzeggingen.
1.
De burgemeester kan in het belang van
de openbare orde, het voorkomen of beperken
van overlast, het voorkomen of beperken van
aantastingen van het woon- of leefklimaat, de
veiligheid van personen of goederen, de
gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon
die strafbare feiten of openbare orde verstorende
handelingen verrichten een bevel geven zich
gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer
bepaalde delen van de gemeente op een openbare
plaats op te houden.
2.
Met het oog op de in het eerste lid
genoemde belangen kan de burgemeester aan een
persoon aan wie tenminste eenmaal een bevel als
bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw
strafbare feiten of openbare orde verstorende
handelingen verricht, een bevel geven zich
gedurende ten hoogste acht weken niet in een of
meer bepaalde delen van de gemeente op een
openbare plaats op te houden.
3.
Een bevel krachtens het tweede lid kan
slechts worden gegeven als het strafbare feit of
de openbare orde verstorende handeling binnen
zes maanden na het geven van een eerder bevel,
gegeven op grond van het eerste of tweede lid,
plaatsvindt.
4.
De burgemeester beperkt de in het eerste
of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in
verband met de persoonlijke omstandigheden van
betrokkene noodzakelijk oordeelt. De
burgemeester kan op aanvraag tijdelijk
ontheffing verlenen van een bevel.
5. In artikel 4:2, tweede lid, wordt “artikel 4:113”
vervangen door: artikel 3.148, eerste lid
B. de Bomenverordening
Gewijzigd worden;
- artikel 2, tweede lid, aanhef, wordt vervangen
als volgt: De in het eerste lid bedoelde plicht tot
kennisgeving geldt niet voor:
- artikel 4: het in artikel meermalen voorkomende
woord “geweigerd” wordt telkens vervangen
door: verboden

- artikel 4: in het vierde lid worden de woorden
“aanvrager van de vergunning tot vellen”
geschrapt.
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Werkgeverscommissie griffie

D. de Regeling Burgerinitiatief
Gewijzigd wordt:
Artikel 2: in het tweede lid wordt onder a. het
getal ‘10’ vervangen door: 40
Artikel 6: het eerste lid, komt te luiden, als volgt:
1.
De raad beslist in de eerstvolgende
vergadering na de datum van indiening van het
verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de
agenda van de vergadering van de raad wordt
geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee
weken is gelegen tussen de dag van indiening
van het verzoek en de dag van de vergadering
waarin op het verzoek wordt beslist. De raad kan
ook beslissen het burger-initiatief direct
inhoudelijk te behandelen. De raad behandelt het
burgerinitiatief niet later dan zes maanden na het
verzoek.
Het derde lid komt te luiden, als volgt:
3.
In de situatie van het eerste lid, eerste
volzin, agendeert de raad, indien hij het verzoek
toewijst, het burgerinitiatiefvoorstel voor zijn
eerstvolgende vergadering.
Het vierde lid komt te luiden, als volgt:
4.
De burgemeester nodigt de verzoeker
schriftelijk uit voor zowel de raadsvergadering
waarin het burgerinitiatiefvoorstel voor het eerst
aan de orde komt als voor de raadsvergadering
waarin dit voorstel is geagendeerd, tenzij geen
afzonderlijke agendering plaatsvindt. De
verzoeker of zijn plaatsvervanger krijgt de
gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel
mondeling nader toe te lichten
II.
in te trekken de Verordening Wet kinderopvang
(VWk) gemeente De Marne (vastgesteld bij
raadsbesluit van 26 oktober 2004;
III.
te bepalen dat de wijzigingen als bedoeld onder I.
en de intrekking van de verordening onder II in
werking treden op 1 maart 2015.
De raad besluit:
De verordening werkgeverscommissie vast te
stellen
Twee leden van de raad te benoemen als
werkgeverscommissie
Het werkgeverschap te delegeren aan de
werkgeverscommissie
Het mandaat van de werkgeversbevoegdheden
aan het college in te trekken
De aansturing (functioneel en hiërarchisch) van
de griffiemedewerker te delegeren aan de
griffier.
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Begrotingswijzigingen
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Verslaggeving vertegenwoordigers
in organen van gemeenschappelijke
regelingen, enz.
Rondvraag
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Sluiting

De raad besluit:
tot vaststelling van begrotingswijziging 2015,
nr. 1, Fiscaliteit Werkkostenregeling (WKR)
tot vaststelling van begrotingswijziging 2015,
nr. 2, Aanschaf software Zaakgericht en digitaal
werken
Er wordt geen verslaggeving gedaan.

De ingediende rondvraag van de fractie ChristenUnie
inzake fietspaden en de rondvraag van de fracties van
Groenlinks, VVD, CDA en ChristenUnie inzake een
ingezonden brief in de Ommelander Courant worden
beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
24 maart 2015.
, voorzitter.
, griffier.

