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

op 19 juni 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis, 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 

 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) 

 

Afwezig:  H.P. de Vink en P. Wieringa 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

  

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De raadsleden De 

Vink en Wieringa zijn afwezig. Laatstgenoemde kan mogelijk nog worden verwacht.    

 

2. Vaststelling agenda 

 

Vanwege aanpassing van het voorstel betreffende verlenging van de overeenkomst 

accountantsdiensten wordt gevraagd dit onderwerp nogmaals opiniërend te 

behandelen. Hiermee wordt ingestemd, waarbij het als punt 10a aan de agenda 

wordt toegevoegd. Met inbegrip van deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.  

 

3. Vragenuur 

 

De fractie GB stelt vragen over de samenvoeging en sluiting van kleine(re) scholen in 

onze gemeente. Deze vragen worden door wethouder Blok beantwoord. 

 

4. Mededelingen 

 

a. vanuit het college; 

  

 Geen.  
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b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen. 

 

5. Vaststellen bestemmingsplan Rasquert Kievesterweg 4 

 

 

Voorstel: 

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Rasquert – Kievesterweg 4 (uitbreiding 

melkeveehouderij)”onder nyummer NL.IMRO.0053.BPBG2014INBR1-

VA01ongewijzigd 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.  

 

6. Jaarrekening/jaarverslag 2013 gemeente Winsum 

 

Voorstel: 

 

1. De jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2013 vast te stellen. 

2. Het positief resultaat van € 635.000 als volgt te bestemmen: 

a. Budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 258.000 voor de 

uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2013; 

b. Een bedrag van € 80.000 te storten in een nieuw te vormen reserve 

“vervanging tractiemiddelen”; 

c. Het restantbedrag ad € 297.000 te storten in de algemene reseve; 

3. Het rapport van bevindingen van Deloitte Accountants voor kennisgeving aan te 

nemen; 

4. De begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen. 

 

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.  

 

TOEZEGGINGEN: 

 

In de jaarrekening is de – eerder door de raad - ingestelde reserve leefbaarheid niet 

opgenomen. Een en ander zal worden nagaan. De raad wordt geïnformeerd, 

voorafgaand aan besluitvorming over de jaarrekening (actie: Verschuren). 
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Aantallen bezwaarschriften/beroepschriften betreffende de uitvoering van de WMO, 

als indicatie voor de klanttevredenheid. De raad zal via een raadsinfo worden 

geïnformeerd (actie: Verschuren). 

 

Aanschaf gemeentelijke voertuigen. Nagegaan zal worden of het raadsbesluit van 3 

juli 2013 (incl. amendement) correct is uitgevoerd. De raad wordt geïnformeerd 

(actie: Blok). 

 

Minimabeleid. De raad krijgt voorafgaand aan de vergadering waarin een besluit 

wordt genomen over de jaarrekening een overzicht waarmee gespecificeerd inzicht 

wordt gegeven in de begrote en werkelijke kosten van het minimabeleid (actie:  

Verschuren).     

  

7. Jaarrekening 2013 Ability 

 

 Voorstel: 

 

Omtrent de concept jaarrekening Ability aan het Dagelijks Bestuur van Ability van 

hun gevoelen te doen blijken. 

 

Bespreking:  

 

De raad bespreekt het voorstel en spreekt zijn gevoelen uit. Dit zal per brief aan het 

bestuur van Ability worden meegedeeld.  

 

8. Jaarstukken 2013 Veiligheids- en gezondheidregio en Begroting 2015 Publieke 

gezondheid & zorg Groningen 

 

 Voorstel: 

 

1. In te stemmen met het jaarverslag en jaarrekening 2013, de begrotingswijzigingen 

PG&Z 2014 en de begroting PG&Z 2015. 

2. Eventueel commentaar op de financiële jaarstukken voor 4 juli kenbaar te maken 

aan het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling PG&Z. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Van de geboden gelegenheid commentaar te geven 

op de financiële stukken wordt geen gebruik gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 4 van 6 
 

9. Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen 

 

Voorstel: 

1. In te stemmen met de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Groningen; 

2. Eventueel commentaar op de Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Groningen voor 27 juni 2014 kenbaar te maken aan het 

Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en 

gezondheidsregio Groningen. 

 

 Bespreking:  

 

De raad bespreekt het voorstel. Van de geboden gelegenheid commentaar te geven 

op de financiële stukken wordt geen gebruik gemaakt.  

 

10. Berap 2014 – 1 

 

 Voorstel: 

 

1. De bestuursrapportage 2014-1 vast te stellen; 

2. De financiële effecten voor 2014 mee te nemen in de kadernota 2014; 

3. De meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2015. 

 

 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.  

 

10a. Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants 

 

Voorstel: 

 

In te stemmen met een verlenging van de overeenkomst accountantsdiensten met 

Deloitte Accountants voor boekjaar 2015.  

 

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: 

 

Er zal tijdig een evaluatie worden opgestart voorafgaand aan eventuele 

contractverlenging in 2015. Dit zodanig dat het mogelijk is eventueel een 

aanbesteding te houden. De raad wordt in de evaluatie betrokken via het audit 

committee (actie:  Blok).   
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Besluitvormend  

 

11. Besluitenlijst raad 3 juni 2014 

 

Besluit: 

 

Conform.  

 

12. Ingekomen stukken 

 

Besluit: 

 

Conform.  

 

13. Aanpassing APV 

 

Voorstel: 

 

1. Artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen:  

 

Artikel 5.12 Stallen van (brom)fietsen 

1. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen op de weg, in het 

belang van het aanzien en het uiterlijk van de gemeente, ter voorkoming van 

schade aan de openbare ruimte of openbare gezondheid, (brom) fietsen 

onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

2. Het is verboden om op door het college aangewezen openbare plaatsen 

(brom) fietsen langer dan een door het college vastgestelde periode 

onafgebroken te laten staan. 

3. Het is verboden om (brom)fietsen die rij-technisch in onvoldoende staat  

 

2. Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking 

 

 Besluit: 

  

 Conform.  

 

14. Continuïteit van AWBZ zorg 

 

Voorstel: 

 

1 Kennis te nemen van de resultaten de marktconsultatie t.b.v. continuïteit van 

AWBZ-zorg in 2015; 

2 Akkoord te gaan met de berekening budget continuïteit AWBZ zoals 

opgenomen in het raadsvoorstel en dit budget onder voorwaarden beschikbaar 

te stellen voor de financiering van continuïteitsarrangementen voor de huidige 

functies begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer), kortdurend 

verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging (ZIN en PGB) in 2015. 
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 Besluit: 

 

 Conform.  

 

15. Openstellen van de elektronische weg voor berichten 

 

Voorstel: 

De raad besluit de Verordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Winsum 

2014 vast te stellen. 

 

Besluit: 

 

 Conform.  

 

16. Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants 

 

Voorstel: 

In te stemmen met een verlenging van de overeenkomst accountantsdiensten met 

Deloitte Accountants voor boekjaar 2015. 

 

Besluit: 

  

 Conform.  

  

17. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.44 uur. 

. 

 

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

2 september 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


