Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op donderdag 6 november 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: G.A. Stavenga-Joling
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: De heer J. van der Meer.
Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Scheepstra zal iets later aanwezig zijn.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Opiniërende raadsvergadering
3.

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
Voorgesteld wordt:
1.
de begroting 2015 vast te stellen;
2.
de begroting 2015 te wijzigen voor de mutaties voortvloeiende uit de
september-circulaire;
3.
de 4 kredieten voor de geplande investeringen 2015 voor wat betreft het
afvalwaterbeleidsplan en de bruggen zoals die zijn genoemd op bladzijde 182
van de begroting 2015 beschikbaar te stellen;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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;
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;
een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor begeleiding / implementatie
wijk-/dorpsbudgetten in het jaar 2015 tot een bedrag van € 30.000;
een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor extra
personele inzet op het terrein van de decentralisaties;
de onder besluitpunt 5 en 6 genoemde bedragen te dekken door een
onttrekking;
kennis te nemen van de risico’s voortvloeiende uit de decentralisaties;
Kennis te nemen van de voorlopige lijst van projecten.

De raad bespreekt nog een aantal openstaande vragen naar aanleiding van de
raadsvergadering van 4 november 2014.
TOEZEGGING:
De raad wordt voor de raadsvergadering van 18 november 2014 geïnformeerd over
de hoogte van de PGB’s (actie: Verschuren).
De fracties van PvdA en VVD dienen vervolgens een motie in (motie 2):
Verzoeken het college:
- Te inventariseren wat de mogelijkheden met bijbehorende kosten zijn om een semi
permanente inrichting van het Boogplein te realiseren;
- In samenwerking met ondernemers en bewoners te inventariseren wat de
mogelijkheden en de bijbehorende kosten van de bruisende, economie stimulerende,
activiteiten, vooral doordeweeks en overdag, zijn;
- Op basis van de inventarisaties een voorstel met begroting richting raad te doen;
- Dit op zeer korte termijn, doch uiterlijk voor de kerst 2014, te doen en de raad van
de ontwikkeling en voortgang op de hoogte te houden.
De fracties van CDA, VVD en GB dienen het volgende amendement in (amendement
2):
Een extra besluitpunt toe te voegen, inhoudende:
Ten laste van de algemene reserve een bedrag van € 500.000,00 te oormerken voor
een gemeentelijke bijdrage in het project ‘Kortsluiting kruispunt Ranum –
Onderdendamsterweg.
De fracties van GB, CDA, D’66 en VVD dienen het volgende amendement in
(amendement 3):
Een extra besluitpunt toe te voegen, inhoudende:
De baten begraaf(plaats)rechten in de begroting 2015 met € 65.000,00 te verlagen
en dit bedrag in mindering te brengen op het begrotingssaldo 2015.
De raad bespreekt de motie en de amendementen.
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4.

Reactie college
Het college beantwoordt de nog openstaande vragen en reageert op de ingediende
motie en de twee amendementen.

4a.

Winkelcentrum Obergon
1. De zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het ontwerp bestemmingsplan Winsum – Dorp, Winkelcentrum Obergon
gewijzigd vast te stellen.
3. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst.
4. Aan de bestemming Centrum 2, artikel 3, het gebruik van Horeca tot een
maximum van 120 m2 toevoegen.
Het agendapunt is opnieuw opiniërend geagendeerd op verzoek van de fracties van
PvdA en CDA omdat er nog onduidelijkheid is over de contacten van de gemeente
met de speeltuinvereniging en de beantwoording van het college betreffende de
financiën.
Wethouder Hoekzema reageert op de vragen en opmerkingen van beide fracties.
TOEZEGGING:
De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de verdere gesprekken met de
speeltuinvereniging en de uitkomsten daarvan (actie: Hoekzema).

Besluitvormend:
5.

Programmabegroting 2015
Voorgestelde besluit:
Voorgesteld wordt:
1.
de begroting 2015 vast te stellen;
2.
de begroting 2015 te wijzigen voor de mutaties voortvloeiende uit de
september-circulaire;
3.
de 4 kredieten voor de geplande investeringen 2015 voor wat betreft het
afvalwaterbeleidsplan en de bruggen zoals die zijn genoemd op blz. 182 van
de begroting 2015 beschikbaar te stellen;
4.
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;
5.
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;
6.
een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor begeleiding / implementatie
wijk-/dorpsbudgetten in het jaar 2015 tot een bedrag van € 30.000;
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7.
8.
9.
10.

een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor extra
personele inzet op het terrein van de decentralisaties;
de onder besluitpunt 5 en 6 genoemde bedragen te dekken door een
onttrekking aan de algemene reserve;
kennis te nemen van de risico’s voortvloeiende uit de decentralisaties;
kennis te nemen van de voorlopige lijst van projecten.

De voorzitter meldt voorafgaande aan de besluitvorming een tekstaanpassing
betreffende de tarieventabel leges in hoofdstuk 4. De ‘gemeentelijke
basisadministratie’ moet zijn ‘basisadministratie’. Daarmee is het onderdeel van het
besluitvormingsproces.
De op dinsdag 4 november 2014 en deze avond ingediende moties en
amendementen worden in stemming gebracht.
Amendement 1: verworpen 6 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA), 9 stemmen tegen
(GB, CU, GL, D’66)
Amendement 2: aangenomen 11 stemmen voor (VVD, CDA, GB, CU, D’66), 4
stemmen tegen (PvdA, GL)
Amendement 3: met algemene stemmen aangenomen.
Stemverklaring VVD
Wij zullen voor de begroting stemmen met die aantekening dat we de verhoging van
de OZB excessief vinden.
Stemverklaring CDA
De CDA-fractie sluit zich aan bij de stemverklaring van de VVD-fractie.
Besluit (geamendeerd):
Conform
Motie 1: verworpen 6 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA), 9 stemmen tegen (GB, GL,
CU, D’66)
Motie 2: verworpen 4 stemmen voor (VVD, PvdA, CDA Drijfhout), 11 stemmen
tegen (GB, GL, CU, D’66, CDA Werkman, Sijbrandij).

6.

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van: Leges 2015,
inclusief tarieventabel; Lijkbezorgingsrechten 2015, inclusief tarieventabel;
Marktgelden 2015; Onroerende-zaakbelasting 2015 en Roerende-zaakbelasting
2015.
Voorgestelde besluit:
Vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015
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-

(Legesverordening 2015)
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015
(verordening lijkbezorgingsrechten 2015)
Tarieventabel behorende bij de “verordening op de heffing en de invordering
van lijkbezorgingsrechten 2015”
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015
(Verordening marktgelden 2015)
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2015 (Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015).
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten 2015 (Verordening roerende-zaakbelastingen 2015)

Besluit:
Conform
7.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform

8.

Besluitenlijst raad 7 oktober 2014
Besluit:
Conform

9.

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
Voorstel:
Onder gelijktijdige intrekking van het “Reglement functioneringsgesprekken en
herbenoemingsgesprekken burgemeester”, vast te stellen de “Verordening
functioneringsgesprekken burgemeester en raad”
Besluit:
Conform.

10.

Winkelcentrum Obergon
Voorstel:
1. De zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2. Het ontwerp bestemmingsplan Winsum-Dorp, Winkelcentrum Obergon gewijzigd
vast te stellen.
3. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst.
4. Aan de bestemming Centrum 2, artikel 3, het gebruik van Horeca tot een
maximum van 120 m2 toevoegen.
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Stemverklaring CDA
Schoorvoetend zullen wij met het voorstel instemmen. Wij willen het plan als zodanig
– wat goed is – niet frustreren maar van de financiering deugt niets want krediet en
dekking worden volledig door elkaar gehaald.
Stemverklaring CU
We kunnen ons vinden in de uitkomst van de bestemmingsplanprocedure maar doen
hierbij een dringende oproep aan de wethouder om met de speeltuinvereniging tot
overeenstemming te komen over de invulling van de speeltuin hetgeen ook al is
aangegeven door de wethouder.
Stemverklaring VVD
Wij sluiten ons volledig aan bij de stemverklaring van het CDA.
Besluit:
Conform
11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
2 december 2014
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
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