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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum 

op 1 juli 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis, P. Wieringa, L.T.  Bandsma 

 ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops  

 GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink 

 CDA:  P. Drijfhout, N.R. Werkman, Y. Sijbrandij 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU) 

en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig:   

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Verder wordt 

melding gemaakt van een op de raadstafel liggend (en reeds per mail toegezonden) 

gewijzigd voorstel bij de Kadernota. De wijziging betreft besluitpunt 1, waarin thans 

alle beslispunten specifiek zijn genoemd, waardoor amendering van het besluit is 

vereenvoudigd.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

Bij opiniërende raadsbehandeling van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 

(agendapunt 12) is nog enige aanvullende informatie toegezegd. De toegezegde 

informatie heeft de raad tot nu niet bereikt. Verzocht wordt het genoemde 

agendapunt te laten vervallen, de informatie alsnog beschikbaar te stellen en 

besluitvorming op 3 juli a.s. te laten plaatsvinden. Hiermee wordt ingestemd.  

 

3. Vragenuur 

 

Geen. 

 

 

 

 

 



Pagina 2 van 5 
 

4. Mededelingen 

 

a. vanuit het college: 

  

 Geen. 

 

b. afgevaardigden vanuit de raad: 

 

De vice-voorzitter van de raad meldt – door het gedeeltelijk voorlezen van het 

betreffende Koninklijk besluit – dat de heer Michels is herbenoemd als burgemeester 

van Winsum, ingaande 18 november 2014. De heer Michels wordt gefeliciteerd en 

hem wordt tevens een boeket bloemen aangeboden. In een korte reactie spreekt de 

heer Michels zijn dank uit! 

 

Raadslid Nanninga – lid van het Algemeen bestuur van Ability - doet mondeling 

verslag van de laatstgehouden vergadering die hij in genoemde functie bijwoonde. 

  

5. Algemene beschouwingen op basis van de Kadernota 2014 

 

Voorstel: 

1. In te stemmen met de besluitpunten 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 13, 

14 en 15, van de Kadernota 2014; 

2. De financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 10 op te nemen in de 

begroting 2014 en hiervoor deze begroting te wijzigen; 

3. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de 

conceptbegroting 2015. 

 

Bespreking: 

 

De raadsfracties spreken hun algemene beschouwingen uit. Verder worden 2 moties 

ingediend en 1 amendement. 

 

Motie nr. 1 (ingediend door PvdA en VVD):  

Verzoekt het college: 

Op geen enkele wijze mee te werken aan de realisatie van een onderwijs- of 

scholencoöperatie. 

 

Motie nr. 2 (ingediend door GroenLinks): 

Verzoekt het college: 

- Stichting vluchtelingenwerk een eenmalige bijdrage te verstrekken van 10.000 

euro; 

- De kosten ten laste te brengen van de algemene reserves; 

- Daarbij de volgende randvoorwaarden te hanteren: 

 Na twee jaar een evaluatie van het noodfonds waarin: 

-  Een overzicht van de activiteiten van het noodfonds; 

-  De effectiviteit van het noodfonds wordt beoordeeld, met betrekking 

tot de overbrugging van de eerste maanden van de nieuwkomers; 

 De evaluatie wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden.  
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6. Reactie college 

 

Bespreking:  

 

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen en hun visie op de 

algemene beschouwingen.  

 

7. Tweede termijn raad 

 

 Bespreking:  

 

De raadsfracties geven in tweede termijn hun reacties.  

 

8. Tweede termijn college 

 

 Bespreking: 

 

Na reactie van het college, concludeert de voorzitter op basis van de besprekingen 

dat: 

-  besluitpunt 11 geen concreet voorstel tot verhoging van de ozb-tarieven zou 

moeten bevatten; 

- besluitpunt 13 herschreven zou moeten worden; 

- besluitpunt 14 zou moeten vervallen. 

 

Het college is bereid hiertoe een aangepast voorstel aan de raad voor te leggen, ter  

besluitvorming donderdag 3 juli 2014.  

 

Toezegging:  

Wethouder Verschuren zal de financiële stromen betreffende de drie decentralisaties 

duidelijk gescheiden houden ten behoeve van een goede monitoring. Daarbij geeft hij 

aan bereid te zijn hierover aan de raad te rapporteren.  

 

9. Collegeprogramma 2014 – 2018 

 

Voorstel:  

 

Het collegeprogramma 2014 – 2018 te bespreken.  

 

 Bespreking:  

 

Het collegeprogramma wordt besproken. 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 van 5 
 

Besluitvormend 

 

10. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 

 Conform. 

 

11. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning ‘Rasquert – Kievesterweg 4 (uitbreiding 

melkveehouderij)’ 

 

Voorstel: 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rasquert – Kievesterweg 4 (uitbreiding 

melkveehouderij)  onder nummer NL.IMRO.0053.BPG2014INBR1-VA01 ongewijzigd 

vast te stellen.  

 

Besluit: 

 

Conform.  

 

12. Afgevoerd van de agenda (Jaarverslag en jaarrekening 2013)  

 

13. Bestuursrapportage 2014 – 1  

 

Voorstel: 

 

1. De bestuursrapportage 2014 -1 vast te stellen; 

2. De financiële effecten voor 2014 mee te nemen in de kadernota 2014; 

3. De meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2015.    

 

 Stemverklaring (GB) 

 

Wij zullen akkoord gaan met de bestuursrapportage, maar met de kanttekening dat 

wat ons betreft onvoldoende rekening is gehouden met de extra kosten diftar voor 

2014 omdat deze pas in de tarieven 2015 doorberekend kunnen worden.  

 

 Besluit: 

  

 Conform.  

 

14. Afgevoerd van de agenda (Begrotingswijzigingen) 
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15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur. 

. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 

2 september 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


