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

op 6 mei  2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

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

 Gemeentebelangen: J. Hoekzema, P. Wieringa, A. van Bolhuis 

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

 VVD: H.T. Jonkman 

 ChristenUnie: H. Blok, D. Knoops,  

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

 D66: R.M. Prummel 

 

Met kennisgeving afwezig: G. Kersaan (GB) 

 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

1. Opening 

 

 De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Raadslid G. Kersaan

 (GB) is met kennisgeving afwezig. Raadslid H. Blok (CU)  wordt nog verwacht.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

 

3. Vragenuur 

 

De VVD-fractie stelt vragen over kleinschalige detailhandelsactiviteiten in de 

voormalige HUBO-vestiging op Het Aanleg te Winsum. Deze vragen worden door de 

heer Michels, protefeuillehouder, beantwoord.  

 

4. Mededelingen 

 

a. vanuit het college; 

 

 Geen. 

 

b. afgevaardigden vanuit de raad 

 

Raadslid Blok- juist ter vergadering verschenen – meldt dat hij heden rond 17.00 uur 

vader is geworden van een zoon. Hij zal deze vergadering bijwonen, maar zal 

vertrekken zodra dat kan. De heer Blok wordt gefeliciteerd met dit heuglijke feit!  
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5. Coalitieprogramma 2014-2018, waarbij tevens de kandidaat-wethouders worden 

voorgesteld alsook de tijdsbestedingsnorm per wethouder 

 

Bespreking: 

De heer Hoekzema geeft een beknopte inleiding bij het coalitieprogramma en noemt 

vervolgens de namen van de kandidaat-wethouders: M.M.H. Verschuren (GL),  

H. Blok (CU) en J. Hoekzema (GB). Voorgesteld wordt de wethouders aan te stellen, 

elk met een deeltijdfactor 0,85.  De raad bespreekt het coalitieprogramma, waarop 

vervolgens door de heer Hoekzema kort wordt gereageerd. Na het sluiten van de 

beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het coalitieprogramma geen verdere 

besluitvorming behoeft, over de verkiezing van de wethouders en de deeltijdnorm kan 

heden besluitvorming plaatsvinden.   

 

6. Verslag ven de commissie van onderzoek geloofsbrieven kandidaat-wethouders 

 

De voorzitter van de commissie – de heer H.T. Jonkman – doet verslag van de 

bevindingen volgend uit het onderzoek geloofsbrieven. Hij stelt dat is vastgesteld dat  

er geen beletselen zijn en dat commissie op grond daarvan concludeert dat de heren 

Blok, Hoekzema en Verschuren benoembaar zijn voor de functie van wethouder in de 

gemeente Winsum.  

  

7. Verkiezing en installatie wethouders 

 

a. Verkiezing wethouders 

b. Vaststellen tijdsbestedingsnorm wethouders 

c. Installatie wethouders 

 De voorzitter vraagt de benoemde wethouders of zij hun benoeming 

            aanvaarden 

 De benoemde wethouders leggen de eed/belofte af 

 

 

a. Verkiezing 

De raad benoemt op voorstel van zijn voorzitter de heren Nanninga en Knoops tot 

leden van het stembureau. De raad stemt over de voorgestelde kandidaat-

wethouders. De voorzitter schorst de vergadering, zodat het stembureau de 

uitgebrachte stemmen kan tellen. Nadat het stembureau de werkzaamheden heeft 

verricht wordt de vergadering heropend. De heer Nanninga deelt mee dat de heren 

Blok en Hoekzema beide 14 stemmen hebben gekregen en de heer Verschuren 13 

voor en 1 blanco stem. Hieruit volgt dat de genoemde personen verkozen zijn tot 

wethouder van de gemeente Winsum.  
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b. Vaststellen tijdbestedingsnorm 

  

 Stemverklaring CDA: 

De heer Hoekzema heeft een zeer zwakke onderbouwing gegeven, in onze visie, ten 

aanzien van de deeltijdfactor (om die uit te breiden), dat is de reden dat wij niet met 

het voorstel van 0,85 instemmen. 

 

Stemverklaring PvdA:  

 Wij kunnen ons aansluiten bij de stemverklaring van de heer Werkman (CDA). 

 

Na stemming is het voorstel aangenomen (CDA 3 en PvdA 2, samen 5 tegen, rest 9 

voor). 

 

c. Installatie wethouders 

 

 De heren Verschuren, Blok en Hoekzema spreken uit hun benoeming tot wethouder 

te aanvaarden. Aansluitend worden ze geïnstalleerd, waarbij de heer Verschuren de 

belofte aflegt en de heren Blok en Hoekzema de eed.  

 

De vergadering wordt vervolgens geschorst zodat de nieuwe wethouders 

gefeliciteerd kunnen worden.  

 

De voorzitter heropent de vergadering en stelt agendapunt 8 aan de orde.    

 

8. Toelating en beëdiging nieuwe leden van de raad 

 

Nu twee raadsleden zijn geïnstalleerd als wethouder, zij er twee vacante plaatsen  in 

de gemeenteraad. De raad benoemt de heren De Vink, Sijbrandij en Bruininks tot lid 

van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven van nieuw toe te laten 

raadsleden. De vergadering wordt vervolgens geschorst. 

 

De voorzitter heropent de vergadering en vraagt de voorzitter van de commissie 

voornoemd haar bevindingen aan de raad mee te delen. De heer De Vink meldt dat er 

geen beletselen zijn mevrouw L.T. Bandsma (Gemeentebelangen) en de heer H. 

Walma (ChristenUnie) toe te laten als lid van de gemeenteraad. Wel adviseert de 

(meerderheid van de) commissie mevrouw Bandsma na denken over haar 

voorzitterschap van Dorpsbelangen Baflo, vanwege de mogelijke schijn van 

belangenverstrengeling. De heer Bruininks ondersteunt dit advies niet. 

 

Mevrouw Bandsma legt vervolgens de belofte af en de heer Walma de eed.   
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9. Ingekomen stukken 

  

 Besluit: 

 Conform. 

 

10. Benoeming leden algemeen bestuur en dagelijks bestuur Ability en 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

  

 Voorstel: 

  

te benoemen tot: 

 

 Lid van het Algemeen bestuur van Abiliy:  

 

 Vanuit de raad: 

 

- 1. De heer J.W. Nanninga 

- 2. Mevrouw L.T. Bandsma 

 

 Vanuit het college:  

 

-  De heer M.M.H. Verschuren 

 

 Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van Ability:  

 

 Vanuit de raad: 

 

- 1. De heer P. Drijfhout  

- 2. De heer D. Knoops 

 

 Hierbij geldt dat de eerstgenoemde plaatsvervanger, als zodanig optreedt voor 

eerstgenoemd lid en zo verder.  

 

 Lid van het Algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen:  

 

Vanuit het college:  

 

- De heer H. Blok 

  

 Besluit: 

 Conform. 
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11.  Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

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

3 juni 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 

 

 


