Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 16 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
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
D66: R.M. Prummel
PvdA: J. W. Nanninga
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: D. Knoops (CU) en H.P. de Vink (PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de laatste raadsvergadering van het jaar 2014 met een
woord van welkom. Hij doet vervolgens mededeling van de afwezigheid van
de raadsleden Knoops en De Vink.

2.

Vaststelling agenda
Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd betreffende
bed-bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De voorzitter stelt voor
deze aan de agenda toe te voegen als punt 8a (opiniërend) respectievelijk 17a
(besluitvormend). Met inbegrip van deze toevoeging wordt de agenda
vastgesteld.
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3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de aardbevingsschade en aanpassing van de
WOZ-waarden. Ook de CDA-fractie heeft hierover een aantal vragen.
Wethouder Blok antwoordt op de vraagstelling.
Door de PvdA-fractie worden vervolgens vragen gesteld over handhaving van
het bestemmingsplan recreatiecentrum Garnwerd. De heer Michels,
portefeuillehouder, geeft antwoord op de vragen.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Aanpak roekenoverlast 2015-2018
Voorstel:
1) Kennis te nemen van de evaluatie aanpak roekenoverlast;
2) De aanpak roekenoverlast voor de periode 2015 t/m 2018 te
continue- ren met inachtneming van de volgende kaders:
a) De gemeente beperkt actieve inzet ten aanzien van de door haar
erkende roekenoverlast tot haar eigen terrein;
b) De inzet wordt gelimiteerd tot het daarvoor door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde budget;
3) In de periode 2015 t/m 2018 jaarlijks € 10.000,-- beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het Roekenbeheersplan Gemeente Winsum en dit te
dekken door een verlaging van het geraamde begrotingssaldo.
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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6.

1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015
Voorstel:
Vaststellen Legesverordening 2015 met de bijbehorende gewijzigde
tarieventabel
Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de raadsleden maakt
van de geboden gelegenheid tot bespreking gebruik. De voorzitter concludeert
dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.

7.

Centrumregeling beschermd wonen
Voorstel:
Het college van B&W toestemming te geven tot het treffen van de
Centrumregeling beschermd wonen Groningen op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 januari 2015 voor de
uitvoering van de taken beschermd wonen, inloop GGZ en begeleiding
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor de duur van één jaar.
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:
Nagegaan zal worden of er sprake is van btw-verplichtingen. De raad wordt
over de bevindingen geïnformeerd (Verschuren).
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8.

Sloop melkontvangsthuisje
Voorstel:
Inhoudelijke bespreking antwoordbrief van het collega aan de raad betreffende
de sloop van het melkontvangsthuisje in Ezinge.
Bespreking:
De raad bespreekt de antwoordbrief van het college, waarna de discussie
wordt gesloten.

8a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van CDA, GL en D66 dienen een motie in, waarin het college
wordt verzocht er bij de staatssecretaris op aan te dringen de opvang in het
kader van bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers voor zijn
rekening te nemen.
De raad bespreekt de motie, waarover heden tevens besluitvorming kan
plaatsvinden.

Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijst raad 18 november 2014
Besluit:
Conform.

11.

Bestuursrapportage 2014-2
Voorstel:
1.
2.
3.

4.

in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2014;
de begroting 2014 overeenkomstig deze bestuursrapportage te
wijzigen;
de hierin opgenomen voordelige afwijking van € 100.000
psychosociaal niet als voordelig resultaat op te nemen maar door te
schuiven naar 2015;
de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage
2015.
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Besluit:
Conform.
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 wordt gedaan aan het
budgetrecht van de raad;
 Dit voorstel na besluitvorming door de raad op te nemen in de financiële
verordening.
De motie wordt na stemming verworpen (CDA, PvdA en VVD, samen 5 voor;
rest 8 tegen).
12.

Dorpshuizennotitie voor 2015 en verder
Voorstel:

Het dorpshuizenbeleid voor 2015 en de jaren daarna vast te stellen.
Besluit:
Conform.
13.

Planning budgetcyclus 2015
Voorstel:
De planning budgetcyclus 2015 en wijze van behandeling vast te stellen.
Stemverklaring GB:
Met de ontvangen toezeggingen van de wethouder dat flexibel zal worden
omgegaan met na 26 mei gestelde schriftelijke vragen met betrekking tot de
jaarrekening 2014 en dat de digitale versie na gereedkoming direct naar de
raad wordt verzonden, kan onze fractie akkoord gaan met het voorgestelde
besluit.
Besluit:
Conform.
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14.

1e wijziging tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015
Voorstel:
Vaststellen Legesverordening 2015 met de bijbehorende gewijzigde
tarieventabel
Besluit:
Conform.

15.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

16.

Toezeggingen
Voorstel:
- Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
- In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn
op de pagina ‘toezeggingen afgedaan’.
Stemverklaring CDA:
Wij zijn eigenlijk ontevreden over de wijze van afdoening van toezeggingen en
het moment waarop ze van de lijst worden afgehaald.
Besluit:
Conform.
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17.

Mandaat afdoening informatieverzoeken
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.
Amendement 1 CDA:
Stelt voor aan het voorgestelde besluit een extra beslispunt toe te voegen:
Aan het mandaat de voorwaarde te verbinden dat de raadsvoorzitter en de
griffier de raad altijd achteraf zullen informeren over de afgehandelde
informatieverzoeken om zo zijn controlerende rol naar behoren te kunnen
vervullen.
De raad bespreekt het amendement, waarna daarover besluitvorming
plaatsvindt.
Het amendement wordt na stemming verworpen (CDA 3 voor; rest 10 tegen)
Besluit:
Conform.

17a.

Motie (1) vreemd aan de orde van de dag (CDA, GL, D66)
Verzoekt het college:
er bij de staatssecretaris op aan te dringen de opvang in het kader van bed,
bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers voor zijn rekening te nemen.
Na stemming wordt de motie verworpen (CDA, GL en D66 6 voor; rest 7
tegen).

18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.47 uur..
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,

Pagina 7 van 7

