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

op 25 maart 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

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

 Gemeentebelangen: G. Kersaan, P. Wieringa, 

 CDA: N.R. Werkman, P.F. Ritzema 

 VVD: H.T. Jonkman, A.W. Bulthuis 

 ChristenUnie: H. Blok, D. Knoops 

 GroenLinks: M.M.H. Verschuren, W.M. Scheepstra-Beukers 

 D66: A.J.M. van der Drift 

 

Tevens aanwezig: de wethouders W. Zorge (PvdA), J. Hoekzema (GB) 

en P.E. Broeksma (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: H.J. Krüger (GB) en D. Knoops (CU) 

 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërend 

 

 

1. Opening 

 

De vergadering wordt geopend met een woord van welkom. Meegedeeld wordt dat 

de raadsleden Krüger en Knoops met kennisgeving afwezig zijn. 

 

2. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld.   
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3. Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden van 

de gemeenteraad 

 

Voorstel: 

 

1. toe  te laten als leden van de gemeenteraad: 

 

Blok, H. (Harmannus) (m)   Sauwerd 

van Bolhuis, A. (Anita) (v)   Winsum 

Bruininks, A.A.M. (Ab) (m)   Winsum 

Drijfhout, P. (Pieter) (m)   Sauwerd 

Hoekzema, J. (Jaap) (m)    Winsum 

Jonkman, H.T. (Harry) (m)   Winsum 

Kersaan, G. (Gerke) (m)    Winsum 

Knoops, D. (Dennis) (m)    Winsum 

Nanninga, J.W. (Jan Willem) (m)  Winsum 

Prummel, R.M. (Rolf) (m)   Winsum 

Scheepstra-Beukers, W.M. (Irma) (v)  Adorp 

Sijbrandij, Y. (Ymte) (m)    Ezinge 

de Vink, H.P. (Henk) (m)   Winsum 

Werkman, N.R. (Nico) (m)   Baflo 

Wieringa, P.(Piet) (m)    Baflo  

 

2.  de uitslag van de verkiezing van 19 maart 2014 wettig  juist vast te stellen.  

 

Bespreking: 

 

Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de heer Van der Drift 

(voorzitter) en mevrouw Bulthuis en de heer Berghuis. De vergadering wordt 

geschorst, zodat de commissie het onderzoek kan verrichten. De commissieleden 

verschijnen weer ter vergadering waarna deze wordt heropend. De voorzitter van de 

commissie deelt mee dat de commissie positief adviseert over het voorstel (na 

toevoeging van een document aan de geloofsbrieven van de heer Prummel).  

 

De (raads)voorzitter concludeert dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  
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BESLUITVORMEND 

 

 

4. Besluitenlijst raad 18 februari 2014 

 

Besluit:  

Conform.  

 

5. Ingekomen stukken 

 

Besluit:  

De raad besluit conform voorstel nadat de heer Brouwer heeft ingesproken over een 

aantal brieven van diverse bewoners van de Akkerstraat betreffende het 

recreatiecentrumin Garnwerd.  

 

6. Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden van 

de gemeenteraad 

 

Voorstel: 

1. toe  te laten als leden van de gemeenteraad: 

 

Blok, H. (Harmannus) (m)   Sauwerd 

van Bolhuis, A. (Anita) (v)   Winsum 

Bruininks, A.A.M. (Ab) (m)   Winsum 

Drijfhout, P. (Pieter) (m)   Sauwerd 

Hoekzema, J. (Jaap) (m)    Winsum 

Jonkman, H.T. (Harry) (m)   Winsum 

Kersaan, G. (Gerke) (m)    Winsum 

Knoops, D. (Dennis) (m)    Winsum 

Nanninga, J.W. (Jan Willem) (m)  Winsum 

Prummel, R.M. (Rolf) (m)   Winsum 

Scheepstra-Beukers, W.M. (Irma) (v)  Adorp 

Sijbrandij, Y. (Ymte) (m)    Ezinge 

de Vink, H.P. (Henk) (m)   Winsum 

Werkman, N.R. (Nico) (m)   Baflo 

Wieringa, P.(Piet) (m)    Baflo  

 

2.  de uitslag van de verkiezing van 19 maart 2014 wettig  juist vast te stellen.  

 

Besluit: 

Conform. 
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7. Afscheid raadsleden 

 

De voorzitter bedankt de leden van de raad die afscheid nemen en spreekt hen 

persoonlijk toe. De dankwoorden gaan vergezeld van een boeket bloemen en een 

blijvende attentie. De vice-voorzitter van de raad spreekt nog enkele woorden en 

biedt de raad een boek aan.  

 

8.  Sluiting 

 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur. 

 

 

 

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

22 april 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 

 

 


