Concept-besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op
dinsdag 18 februari 2014 in het gemeentehuis te Leens.
Aanwezige raadsleden:
de heer M.A. Buikema
de heer H. van der Heide
de heer W.W. Kooi
de heer R.A. Kruijer
mevrouw M.K. Leffers-Koning
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 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 S.M. Hielema en de heer R. Vogel

Aanwezige leden burgemeester en wethouders:
de heer H.W. van Gelder
de heer B.W. Verwey
de heer H.E. Waalkens
Afwezig: de heer K.P. Berghuis
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Agendapunt
Opening, vaststelling agenda en
mededelingen

- wethouder
- gemeentesecretaris
- wethouder
- wethouder

Besluit
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat
de heer Hielema en de heer Vogel zich hebben
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 R.A. Kruijer
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
raadsvergadering van 28 januari 2014, alsmede de
28 januari 2014, alsmede de lijst van lijst van toezeggingen vast.
toezeggingen
Toezegging wethouder Waalkens, toezegging nr. 3,
Jaarverslag en jaarrekening 2012, wordt
afgehandeld in de huidige raadsperiode.
Ingekomen stukken
De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen
stukken verder worden behandeld.
Ontslag, benoeming en beëdiging
De raad besluit:
gemeentelijke ombudsman
1.
mevrouw W. Kol, geboren 3 oktober 1950 te
Groningen, wonende te Groningen, met
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Geïntegreerd kindcentrum Leens

ingang van 1 maart 2014, onder
dankzegging voor bewezen diensten, eervol
ontslag te verlenen als gemeentelijke
ombudsman van De Marne;
2.
mevrouw M.H.H. Hermans, geboren op 26
september 1958, wonende te Donderen, met
ingang van 1 maart 2014 voor een periode
van zes jaar te benoemen tot gemeentelijke
ombudsman van De Marne.
De raad besluit na stemming:
Kennis te nemen van het
haalbaarheidsonderzoek Geïntegreerd
Kindcentrum Leens;
Akkoord gaan met de bevindingen van het
haalbaarheidsonderzoek.
Toezegging wethouder Waalkens: de raad ontvangt
een investeringsvoorstel aan het eind van het jaar.
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‘Visie van de BMWE-gemeenten op
het sociaal domein’ en de ‘Startnota
3D BMWE’
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Beleidskader BMWE-gemeenten
Minimabeleid ’t Hoogeland
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Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen
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Eerste wijziging Legesverordening
2014

Stemverhouding: er zijn 11 stemmen voor het
voorstel (Fractie VVD, dhr. Van der Heide, dhr.
Buikema en dhr. Kruijer (PvdA), fractie CU, dhr.
Kooi, dhr. Veenwijk en mw. Leffers-Koning en 2
stemmen (fractie GL) tegen het voorstel
De raad besluit:
1.
in te stemmen met de 'Visie van de BMWEgemeenten op het sociaal domein';
2.
in te stemmen met de 'Startnota 3D BMWE'
De raad besluit:
Beleidskader BMWE-gemeenten Minimabeleid ’t
Hoogeland vast te stellen.
De raad besluit:
de Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen vast te stellen zoals die
luidt volgens de bij dit besluit behorend en als
zodanig gewaarmerkte bijlage.
De raad besluit vast te stellen de volgende
verordening:
Verordening tot eerste wijziging van de
Legesverordening 2014.
(Eerste wijziging Legesverordening 2014.)
Artikel I
A. Artikel 2 wordt vervangen door:
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven
voor:
a.
het genot van door of vanwege het
gemeentebestuur verstrekte diensten;
b.
het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze
verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.

B. Artikel 3 wordt vervangen door:
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de
Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan
wel degene ten behoeve van wie de dienst is
verleend of de handelingen zijn verricht.
C. Hoofdstuk 5 van titel 1 van de bij de
Legesverordening 2014 behorende tarieventabel
wordt gewijzigd als volgt:
Hoofdstuk 5 Reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaart
1.5.
Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een aanvraag:
1.5.1 van een nationaal paspoort:
1.5.1.1 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95;
1.5.1.2 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
€ 51,05;
1.5.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal
paspoort als bedoeld in onderdeel 1.5.1.2
(zakenpaspoort):
1.5.2.1 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95;
1.5.2.2 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
€ 51,05
1.5.3 van een reisdocument ten behoeve van een
persoon die op grond van de Wet betreffende
de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):
1.5.3.1 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95;
1.5.3.2 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
€ 51,05
1.5.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of
een reisdocument voor vreemdelingen
€ 51,05;
1.5.5 van een Nederlandse identiteitskaart:
1.5.5.1 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,95;
1.5.5.2 voor een persoon die op het moment van de
aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt
€ 28,35;
1.5.6 voor een spoedlevering van de in de

onderdelen 1.5.1 tot en met 1.5.5 genoemde
documenten, de in die onderdelen genoemde
leges vermeerderd met een bedrag van
€

47,05.

D. Onder titel 1 bij hoofdstuk 4 van de tarieventabel
wordt de kop gewijzigd in:
‘Verstrekkingen uit de Gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens’
E.

F.

Het genoemde tarief onder artikel 2.3.5.2
van de tarieventabel bij bouwwerken indien
de oppervlakte van het bouwwerk bedraagt:
1.000 tot 2.000 m² wordt gewijzigd in:
Artikel 2.3.5.2
Het in artikel 2.3.5.1 genoemde bedrag
wordt, indien de oppervlakte van het
bouwwerk bedraagt:
1.000 tot 2.000 m², verhoogd met € 1.341,05
Aan de tarieventabel wordt overeenkomstig
artikel 2.3.1.2.A de bijlage toegevoegd
zijnde:
‘Tarieven 2014 Libau welstands- en
monumentenzorg’.

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening
worden gewijzigd, blijven van toepassing op de
belastbare feiten die zich voor de in artikel III,
tweede lid, genoemde datum van ingang van de
heffing hebben voorgedaan.
Artikel III
1.
Deze verordening treedt in werking met
ingang van de in het tweede lid genoemde
datum van ingang van de heffing.
2.
De datum van ingang van de heffing is 9
maart 2014 of, zo dit later is, de datum
waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van
de Paspoortwet, zoals deze worden
gewijzigd door het
voorstel van rijkswet tot Wijziging van de
Paspoortwet in verband met onder meer de
status van de Nederlandse identiteitskaart
(Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990),
nr. A) in werking treden. 'In afwijking
hiervan treden de genoemde wijzigingen
zoals genoemd in artikel I, letters D, E en F
inwerking na de achtste dag van de
bekendmaking.’
Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste
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Verslaggeving vertegenwoordigers
in organen van gemeenschappelijke
regelingen, enz.
Rondvraag
Sluiting

wijziging Legesverordening 2014.
Er wordt geen verslaggeving gedaan.

De ingediende vragen worden beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
25 maart 2014.
, voorzitter.
, griffier.

