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BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente  
Ten Boer, gehouden op 19 december 2018 om 19.00 uur in het gemeentehuis van  
Ten Boer. 
   
Voorzitter:   de heer F. de Vries 
Griffier:   de heer R.Sj.Bosma 
 
Aanwezig  de dames R. Pestman, E. Hoekstra-Blaauw en J. Kuin-v.d. Poel  

en de heren A. Bolhuis, J.A. Joling ,H. Kooistra, R.F. Staijen, P. Haanstra,  
P. Rebergen, B. Bosch, H. Lode en de heer J.J. Hoogesteger. 
Tevens aanwezig de wethouders mevrouw A. Postma en de heer P.C. 
Heidema. 
Afwezig met kennisgeving: de heer T.J. de Wit 

  
1. Opening en woord van welkom.  
            De voorzitter heet een ieder welkom  op deze bijzondere laatste vergadering van de  
            raad van de gemeente Ten Boer. Een speciaal woord van welkom richt hij tot alle 
            aanwezige familieleden en vrienden van de raads- en collegeleden. 
 
2. Vaststelling agenda. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht burgers. Er hebben zich geen spreker gemeld 
 
4. Besluitenlijst 31 oktober 2018.De lijst wordt vastgesteld. 
 
5. Verlenging duurzaamheidslening  
            De raad besluit unaniem om  
            Artikel 5 lid 1 van de “Verordening Blijverslening gemeente Ten Boer” zoals 
            vastgesteld op 29 november 2017 als volgt te wijzigen: 

De raad van de gemeente Ten Boer stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het 
toewijzen van Blijversleningen. In het kader van de in deze verordening gestelde 
beleidsdoelen stelt de raad maximaal € 50.000,00 beschikbaar voor het verstrekken 
van een blijverslening. 

 
Artikel 3 van de “Verordening Duurzamheidslening 2017 van de gemeente Ten Boer” 
zoals vastgesteld op 29 november 2017 als volgt te wijzigen: 
In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen stelt de raad 
maximaal € 150.000,00 beschikbaar voor het verstrekken van een 
Duurzaamheidslening. 

 
 
6. Afscheid Harrie Meier, wijkagent Ten Boer.  
            De voorzitter dankt de heer Meier voor zijn lange staat van dienst en wenst hem,  
            mede namens de raad,  heel veel succes in zijn nieuwe standplaats Loppersum 
 
7. Afscheid leden rekenkamercommissie  
            De voorzitter richt het woord tot mevrouw Mijke Boedeltje, als enig aanwezig lid van  
            de commissie. Hij spreekt zijn enorme waardering voor het werk dat de commissie  

heeft verricht, tegen een laag budget. De leden Medendorp en van der Zee zullen na 
deze vergadering nog een blijk van waardering ontvangen namens de raad voor de 
door hun verrichte werkzaamheden.  
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8.   Afscheid raad en college  .  
Als eerste voert het woord de heer J.A.Joling, als raadsnestor. Hij gaat in op het wel 
en wee van de raad in de lange periode dat hij in de raad zat, met een onderbreking 
van ca 1 ½ jaar wethouder. Hij benoemt onder meer de overgang van monisme naar 
dualisme en digitalisering. Hij bedankt iedereen voor de prettige en open onderlinge 
samenwerking en communicatie.  
Vervolgens dankt de voorzitter alle aanwezige raadsleden, mevrouw M.Wijnja (vm 
raadslid Groen Links) en griffier voor al hetgeen zij voor de gemeente Ten Boer 
hebben gedaan in het licht van hun raadslidmaatschap. Hij heeft in de betrekkelijk 
korte tijd dat hij wnd burgemeester was in Ten Boer gezien hoe de enorme 
betrokkenheid en inzet was. Waar een kleine gemeente groot in kan zijn. Hij spreekt 
ook een dankwoord uit aan alle aanwezige familie en vrienden, die hun partner etc, al 
die vergaderavonden moesten “missen “.  
 
Bij een drietal raadsleden en een lid van het college heeft het Zijne majesteit de 
Koning behaagt om ze een koninklijke onderscheiding uit te reiken. Het gaat daarbij 
om de heren B.Bosch, J.A.Joling( beiden raadslid CDA) , mevrouw E. Hoekstra-
Blaauw( Stad en Ommeland) , alsmede de heer, wethouder, P.Heidema(CDA) . Hij 
spreekt zijn waardering uit, feliciteert hun en reikt hun bloemen uit. 
Ook de overige raadsleden en mevrouw A.Postma, wethouder, krijgen bloemen, een 
ingelijste foto met daarop de raad uit het jaar 1913 en uit 2018 en een litho met 
daarop het centrumplan Ten Boer. 
Vervolgens dankt de griffier de voorzitter voor zijn inzet gedurende de periode van 
anderhalf jaar dat hij de functie van waarnemend burgemeester van Ten Boer heeft 
vervuld en rijkt hem bloemen uit. 

 
9.   Sluiting 
            Alvorens de voorzitter voor de laatste maal de voorzittershamer hanteert, wenst hij  

iedereen het allerbeste voor de toekomst in werk en privé; hij verzoekt alle 
aanwezigen, m u v de raad,  naar de hal te gaan. Vervolgens zullen de raadsleden 
vanaf de balustrade, samen met de overige aanwezigen een toast uitbrengen op de 
gemeente Ten Boer en de nieuwe gemeente.  

 
 
 
   
 

Aldus besloten in de openbare  
       vergadering van de raad van Groningen  
       gehouden op ……….2019.  
 
       De raad voornoemd, 
 
 

                               
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


