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

op 2 december 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

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

 ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops  

 GroenLinks: W.M. Scheeptra – Beukers  

 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: A.A.M. Bruininks 

 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

Opiniërend 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en meldt de 

afwezigheid van raadslid Bruininks (GL). 

  

2. Vaststelling agenda 

De GB-fractie verzoekt het agendapunt betreffende de beleidsplannen en 

verordeningen Jeugd en WMO (besluitvormend punt 11) ook nog opiniërend te 

bespreken vanwege nieuwe informatie. De raad besluit hiermee in te stemmen en 

stelt vervolgens de agenda – met inbegrip van genoemde aanpassing – vast.  
 

3. Vragenuur  

De fracties van GB en GL stellen gezamenlijk vragen over het ontslag van de 

voorzitter en secretaris van de WMO-adviesraad. Ook de PvdA-fractie stelt hierover 

een aantal vragen. De vraagstelling wordt door wethouder Verschuren beantwoord. 

 

De PvdA-fractie heeft vervolgens enkele vragen over de voortgang van- en 

communicatie over het te realiseren fietspad van Baflo naar Mensingeweer/Eenrum. 

Hierop wordt door wethouder Hoekzema geantwoord. 

 

De VVD-fractie stelt vragen over sanering van het verkeerslawaai van de 

N361/N363, in het bijzonder de maatregelen bij Baflo. Ook hierop antwoordt 

wethouder Hoekzema. 
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4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

  

 Geen.  

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Bestuursrapportage 2014-2 

 

 Voorstel:  

  

1.  in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2014; 

2. de begroting 2014 overeenkomstig deze bestuursrapportage te wijzigen; 

3. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Tijdens de bespreking wordt de volgende motie 

ingediend. 

 

Motie 1 (CDA, PvdA en VVD) 

 

Verzoekt het college: 

  

- binnen 3 maanden met een voorstel te komen hoe om te gaan met de autorisatie 

van investeringskredieten waarmee recht gedaan wordt aan het budgetrecht van 

de raad; 

- dit voorstel na besluitvorming door de raad op te nemen in de financiële 

verordening.  

 

De wethouder ontraadt de motie, vanwege de aanleiding hiervoor, maar doet wel een 

toezegging.  

 

Tijdens de bespreking komt overigens de wens naar voren – die uiteindelijk unaniem 

blijkt te bestaan – om voor psychosociaal een bedrag van € 100.000 beschikbaar te 

houden voor het jaar 2015. Ook met betrekking hiertoe wordt een toezegging 

gedaan.   

 

TOEZEGGINGEN:  

Het college zal een raadsvoorstel voorbereiden over de wijze waarop omgegaan kan 

worden met de investeringskredieten en besluitvorming ook de financiële verordening 

(overeenkomstig) laten aanpassen. Het audit committee wordt hierin betrokken 

(Blok).  
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Het raadsvoorstel en raadsbesluit wordt aangepast zodanig dat een bedrag van         

€ 100.000 ook in 2015 beschikbaar blijft voor psychosociaal (Blok).  

 

Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor 

de volgende raadsvergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

6. Dorpshuizennotitie voor 2015 en verder 

 

 Voorstel: 

 

 Het dorpshuizenbeleid voor 2015 en de jaren daarna vast te stellen. 
 

 Bespreking:  

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

7. Planning budgetcyclus 2015 

 

 Voorstel:  

 

 De planning budgetcyclus 2015 en wijze van behandeling vast te stellen. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 

 

TOEZEGGING: 

Het college zal nagaan of in de planning meer tijd kan worden opgenomen voor raad 

om vragen te stellen over de jaarrekening. Hierover volgt een concreet voorstel 

(Blok). 

 

8. Mandaat Wet openbaarheid van bestuur 

 

 Voorstel: 

 

      De raadsvoorzitter en griffier – gezamenlijk – mandaat te verlenen tot afdoening van 

          op de raad betrekking hebbende informatieverzoeken op grond van de Wet  

          openbaarheid van bestuur. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 
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TOEZEGGING: 

De raadsleden krijgen een afschrift van op grond van het mandaat genomen besluiten 

(Michels).  

 

8a.  Beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018, Verordening jeugdhulp gemeente Winsum,  

     Wmo beleid 2015-2018 BMWE en de verordening maatschappelijke ondersteuning 

          gemeente Winsum 2015 

 

 Voorstel: 

 

 Het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp 

    gemeente Winsum 2015 vast te stellen. 

 Het Wmo Beleid 2015-2018 BMWE en de Verordening maatschappelijke 

    ondersteuning gemeente Winsum 2015 vast te stellen. 

  

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Tijdens de bespreking komt ook het eerder 

ingediende amendement (1) aan de orde. De indieners daarvan trekken na overleg het 

amendement in. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat 

over het voorstel heden ook besluitvorming kan plaatsvinden.   

 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

9. Ingekomen stukken 

  

Door de CDA-fractie wordt gevraagd de antwoordbrief van het college betreffende 

het melkontvangsthuisje te Ezinge (vermeld onder de letter “g”) voor de volgende 

raadsvergadering opiniërend te agenderen zodat daarover inhoudelijk kan worden 

gesproken.  

 

 Besluit (aangepast): 

 Conform       

 

10. A. Besluitenlijst raad 4 november 2014 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

 B. Besluitenlijst raad 6 november 2014 

 

 Besluit: 

 Conform.  
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11. Beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018, Verordening jeugdhulp gemeente Winsum,  

     Wmo beleid 2015-2018 BMWE en de verordening maatschappelijke ondersteuning 

          gemeente Winsum 2015 

 

 Voorstel: 

 

 Het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp 

    gemeente Winsum 2015 vast te stellen. 

 Het Wmo Beleid 2015-2018 BMWE en de Verordening maatschappelijke 

    ondersteuning gemeente Winsum 2015 vast te stellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

 MOTIE 1 (PvdA en CU)  

  

 Verzoekt het college: 

 

In het geval er zorg of hulp moeten worden ingekocht alleen met die organisaties in 

zee te gaan die goed opgeleide professionals onder cao voorwaarden in dienst nemen 

of hebben.  

  

 De motie is – na stemming - verworpen (PvdA en CU, samen 4, voor; rest 10 tegen). 

 

 MOTIE 2 (PvdA, GB, CU, VVD, D66) 

 

 Verzoekt het college: 

 

 De gemeenteraad elk kwartaal te informeren over eventuele knelpunten, 

klachten en bezwaren die door belanghebbenden in het algemeen zijn 

benoemd en/of ingediend, alsmede de financiële gevolgen; 

 Gelijktijdig met of kort na de kwartaalrapportage van het derde kwartaal 2015 

en volgende jaren de realisatie van de nieuwe taken in de gemeenteraad te 

evalueren; 

 Op basis hiervan met voorstellen tot aanpassing van de beleidsplannen en 

verordeningen te komen.  

 

  

 De motie is – na stemming - aangenomen (unaniem). 
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12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur. 

. 

 

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

13 januari 2015.  

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

 

griffier, 


