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

op 27 maart 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: PvdA: J. W. Nanninga  

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

 CDA: N.R. Werkman, P. Drijfhout  

 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: H.P. de Vink (PvdA), Y. Sijbrandij (CDA) 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit geldt in het 

bijzonder voor de gasten die aanwezig zijn.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 De agenda wordt vastgesteld.   

 

3. Beëdiging van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad 

 

 Belofte 

Door de mevrouw Scheepstra-Beuker, mevrouw Van Bolhuis en de heren Nanninga, 

Prummel, Wieringa, Bruininks en Jonkman wordt de volgende belofte gedaan: 

 

 Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 

gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te 

laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen. Ik  beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten 

zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en 

geweten zal vervullen.  

  Dat verklaar en beloof ik! 
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 Eed 

Door de heren Blok, Drijfhout, Hoekzema, Kersaan, Knoops en Werkman wordt de 

volgende eed afgelegd: 

 

Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb 

gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten 

zal vervullen.  

 Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! 

 

  Hiermee zijn de nieuwe raadsleden beëdigd. 

 

 De voorzitter meldt dat bij dit feestelijke moment felicitaties en bloemen horen te 

worden uitgesproken respectievelijk uitgereikt. Hij geeft aan dat hiervoor direct 

aansluitend aan de vergadering (er zijn nog enkele agendapunten waarover een 

besluit moet worden genomen) alle gelegenheid en ruimte zal zijn. .  

 

4. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad en college (bij afwezigheid van 

wethouders) 

 

Voorstel:  

Te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en tot 

plaatsvervangend voorzitter van het college de heer N.R. Werkman 

 

Besluit: 

Conform. 

 

5. Benoeming leden van het presidium 

 

Voorstel: 

Te benoemen tot lid van het presidium: 

- de heer G. Kersaan 

- de heer P. Drijfhout 

- de heer J.W. Nanninga 

- de heer H. Blok 

- mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers 

- de heer R.M. Prummel 

- de heer H.T. Jonkman 

 

Besluit: 

  Conform. 
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6. Benoeming leden van de vertrouwenscommissie 

 

Voorstel:  

Te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie: 

- de heer G. Kersaan 

- de heer P. Drijfhout 

- de heer J.W. Nanninga 

- de heer H. Blok 

- mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers 

- de heer R.M. Prummel 

- de heer H.T. Jonkman 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

7.  Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 19.40 uur. 

 

 

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

22 april 2014.  

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 

 

 


