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

op dinsdag 4 november 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 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de begrotingsvergadering met een woord van welkom.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

De CDA-fractie verzoekt het voorstel betreffende vaststelling bestemmingsplan 

herinrichting winkelcentrum Obergon (besluitvormend agendapunt 12) nogmaals 

opiniërend te bespreken. Hiermee wordt ingestemd en het onderwerp wordt als 

agendapunt 8a aan de agenda toegevoegd, waarna de agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Vragenuur 

 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

4. Mededelingen 

 

a. vanuit het college 

 

 Geen. 

 

b. door afgevaardigden van de raad 

 

 Geen. 
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5. Bespreking door de raad van: 

  

a. Programmabegroting 2015  

b. Wijziging diverse verordeningen, te weten:  

1. Leges 2015, inclusief tarieventabel 

2. Lijkbezorgingsrechten 2015, inclusief tarieventabel 

3. Marktgelden 2015 

4. Onroerende-zaakbelastingen 2015 

5. Roerende-zaakbelastingen 2015 

 

Voorstel: 

1 de begroting 2015 vast te stellen; 

2 de begroting 2015 te wijzigen voor de mutaties voortvloeiende uit de september-

circulaire; 

3 een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de organisatie van 

bevrijdingsfeesten per kern tot een totaalbedrag van € 16.000 en dit bedrag in 

mindering te brengen op het begrotingssaldo 2015; 

4 in 2015 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 15.000 voor 

evenementen ter promotie van de gemeente Winsum en dit  

 bedrag in mindering te brengen op het begrotingssaldo 2015; 

5 een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor  

          begeleiding / implementatie wijk-/dorpsbudgetten in het jaar 2015  

tot een bedrag van € 30.000; 

6 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor extra personele 

inzet op het terrein van de decentralisaties; 

7    de onder besluitpunt 5 en 6 genoemde bedragen te dekken door een onttrekking 

8    kennis te nemen van de risico’s voortvloeiende uit de decentralisaties; 

9    kennis te nemen van de voorlopige lijst van projecten. 

 

Bespreking: 

 

 De raadsvoorzitter deelt mee dat in de Tarieventabel Leges (hoofdstuk 4) is vermeld 

 “gemeentelijke” basisadministratie, dit moet zijn “basisadministratie”.  

 

De respectievelijke raadsfracties spreken hun inleidende beschouwingen uit, waarbij 

ook diverse vragen aan het college worden voorgelegd, nadat de heer Wildeboer 

namens Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd gebruik heeft gemaakt van het 

spreekrecht.  

 

Motie 1 

De fracties van PvdA, CDA en VVD dienen een motie in waarin zij het college 

verzoeken: 

- De lijst met 130 projecten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 november, ter 

beschikking te stellen aan de raad; 

- Zijn ambities voor 1 februari 2015 aan de raad te presenteren en het presidium te 

verzoeken het stuk in de dan eerstvolgende raadsvergadering te agenderen; 
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- De ambities te prioriteren rekening houdend met de financiële consequenties, de 

mogelijkheden van de organisatie en de betekenis van die keuze voor Winsumer 

samenleving en de regio 

 

Amendement 1 

 De fracties van VVD, CDA en PvdA dienen het volgende amendement in: 

- Aan besluit van agendapunt 5 besluitpunt 10 toevoegen met als tekst:”De stijging 

van de OZB en RZB tarieven wordt beperkt tot 2.0%, de mindere opbrengst te 

dekken uit het begrotingssaldo 2015” 

- Bij agendapunt 6 de tarieven OZB en RZB voor een stijging van 2.0% aan te 

passen.  

 

6. Reactie college 

Het college reageert bij monde van de verschillende portefeuillehouders op de 

inleidende beschouwingen, de diverse vragen die in de eerste termijn door de 

raadsleden zijn gesteld, alsook op de ingediende motie en het amendement.  

 

Wethouder Blok meldt dat hij een gewijzigd voorstel aan de raad zal voorleggen, 

waarin ook de beschikbaarstelling van investeringskredieten zal zijn opgenomen. 

 

TOEZEGGINGEN: 

Er zal eens per kwartaal een rapportage aan de raad beschikbaar worden gesteld, 

waarin een overzicht wordt opgenomen van klachten en bezwaren die op grond van 

regelingen betreffende de 3 decentralisaties zijn ingediend (actie: Verschuren). 

 

De begrotingen van de intergemeentelijke sociale dienst en het Werkplein zullen ter 

inzage worden gelegd in de fractiekamer. Nagegaan zal worden of raadsbehandeling 

van deze begrotingen noodzakelijk is. De raad wordt hierover op korte termijn 

geïnformeerd (actie: Verschuren).  

 

7. Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn) 

 

 Bespreking: 

De raad vervolgt de bespreking van de begroting 2015, de diverse verordeningen en 

tarieventabellen.    

 

 

 PUNT VAN ORDE: 

De voorzitter stelt dat moet worden geconstateerd dat de tijd vordert. Hij stelt voor 

alleen agendapunt 8 nog te behandel en alle overige agendapunten toe te voegen aan 

de raadsagenda van 6 november 2014. Met dit ordevoorstel wordt ingestemd.  

 

8. Vervolg reactie college (tweede termijn) 

 Het college reageert op de vragen zoals door de raad in de tweede termijn gesteld. 
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9. Sluiting 

 

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 

 

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

2 december 2014.  

 

 

 De raad voornoemd, 

 

 voorzitter, 

 

 

       griffier, 


