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

op 2 juli 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter, M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

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

 L.T.  Bandsma, P. Wieringa 

 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:  N.R. Werkman, Y. Sijbrandij, P. Drijfhout 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU) en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: wethouder J. Hoekzema (GB) 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de 

afwezigheid van wethouder Hoekzema.    

 

2. Vaststelling agenda 

 

Raadslid Jonkman kondigt – namens meerdere partijen - een motie aan betreffende 

de verdeelsystematiek voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De 

voorzitter geeft aan dat deze bij de bespreking van- en besluitvorming over de 

Kadernota kan worden betrokken.  

 

3. Kadernota 2015 

 

Voorstel: 

 

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 24  van de Kadernota 2015; 

2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten 3  t/m 19 op te nemen 

          in de begroting 2015 en hiervoor deze begroting te wijzigen; 

3. De meerkosten 2015 te dekken door een onttrekking aan de algemene 

          reserve; 

4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de  

          concept-begroting 2016. 
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 Bespreking: 

 

De raad bespreekt de Kadernota, waarbij de volgende amendementen en moties  

worden ingediend en besproken.  

  

 Amendement 1 (VVD, CDA, PvdA en GB) 

 Stelt voor dat: 

 Besluitpunt 15 van de Kadernota vervalt. 

 

 Amendement 2 (VVD, CDA, PvdA, GB) 

 Stelt voor besluitpunt 14 te wijzigen in: 

Voorgesteld wordt om voor de begrotingsbehandeling in november 2015 het 

cofinancieringsbeleid te evalueren en aan de hand van de conclusies de raad 

eventueel nadere kaders te laten formuleren waarbinnen de uitvoering van dit beleid 

dient plaats te vinden. 

 

Amendement 3 (VVD en CDA) 

Stelt voor dat: 

Besluitpunt 22 van de kadernota dient te vervallen. 

 

Amendement 4 (GB) 

 Stelt voor besluitpunt 20 te wijzigen in: 

Voorgesteld wordt de structurele subsidie voor het Museum Wierdenland te verhogen 

met maximaal € 15.000,-- per jaar, ingaande 2016. Mocht blijken dat het tekort in 

enig jaar minder dan € 15.000,-- bedraagt, dan wordt dit lagere bedrag als subsidie 

verstrekt. Dit onder de voorwaarde dat door een accountant goedgekeurde 

jaarrekening wordt overlegd.  

 

Amendement 5 (GB en VVD) 

Stelt voor besluitpunt 21 te wijzigen in:  

Voorgesteld wordt de punten 1,3,4,5, en 6 aanvullende bezuiniginigsmaatregelen 

taakstellend in de conceptbegroting 2016 op te nemen en punt 2 over de subsidie 

schoolbegeleiding te schrappen. 

 

Amendement 6 (GB en D66) 

Stelt voor besluitpunt 22 te wijzigen in: 

Voorgesteld wordt de OZB-opbrengst met ingang van 2016 jaarlijks te verhogen met 

0,25% tot 3%. 

 

Amendement 7 (GB, VVD, D66) 

 Stelt voor besluitpunt 24 te wijzigen in: 

Voorgesteld wordt in te stemmen met bovenstaande 6 conclusies. Tevens wordt 

voorgesteld in te stemmen met het uitgangspunt dat onze reservepositie gebruikt kan 

worden voor versnelde afschrijving van geactiveerde of te activeren kapitaaluitgaven 

betreffende activa met een maatschappelijk nut waar het gaat om eenmalige 

investeringen maar niet om vervangingsinvesteringen. Dit uitgangspunt geldt op het 

moment dat een voorstel aangaande een kapitaaluitgave voor een nieuwe  
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investering/nieuw project aan de raad wordt gedaan. Hierbij dient tevens rekening te 

worden gehouden met het vastgestelde beleid voor wat betreft ons risicoprofiel en 

onze weerstandscapaciteit.  

 

Amendement 8 (PvdA, VVD, CDA) 

 Stelt voor dat:  

- Voor geen van de besluitpunten 10, 11, 12 en 13 de financiële lasten in de 

kadernota 2015 worden opgenomen en daarmee de begrotingsruimte voor de 

komende jaren wordt vergroot; 

- De projecten voor de vaststelling van de begroting 2016 inhoudelijk en financieel 

nader worden uitgewerkt, opdat de ambities en de financiële mogelijkheden van 

de genoemde projecten beter en integraler tegen elkaar afgewogen kunnen 

worden.  

 

Amendement 9 (CDA en VVD) 

Stelt voor:  

 Besluitpunt 3 van de kadernota 2015 te laten vervallen.  

 

 Amendement 10 (CDA en VVD) 

 Stelt voor dat: 

Besluitpunt 21 van de kadernota 2015 voor wat betreft de onderdelen “zwembad 

Winsum” en “Bibliotheek Baflo” inzake de aanvullende bezuinigingsmaatregelen te 

laten vervallen.  

 

Motie 1 ingediend door alle raadsfracties (betreffende verlaging van de algemene 

uitkering uit het gemeentefonds): 

Deze motie via de griffier onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris van 

Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de 

Tweede Kamer der Staten Generaal.   

 

 Roept het college op:  

Gezamenlijk met andere gemeenten en de VNG de gevolgen van de forse afname van 

de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder de aandacht te brengen van de 

verantwoordelijke minister en staatssecretaris en met hen een compensatieregeling te 

treffen.  

 

Motie 2 ingediend door de fracties (GB en D66 (betreffende besluitpunt 12 

ontwikkeling Winsum west) 

 Geeft het college opdracht:  

In het vervolgonderzoek ook het gebied ten westen van het Oude Diepje, ter hoogte 

van het Hunsingo-complex, mee te nemen in het kader van de realisatie van Winsum 

West.   

 

 

 

 



Pagina 4 van 5 
 

 Motie 3  

 Spreekt uit dat: 

Het nu zeer gewenst is dat GS, in goede samenspraak met de gemeenten en hun 

inwoners, richting geeft aan de bestuurlijke inrichting van Noord-Groningen en haar 

visie over het bestuurlijke landschap kenbaar maakt; 

 

 Verzoekt het college:  

Om de strekking van deze motie aan het college van GS, de colleges en 

gemeenteraden van de andere zes Noord-Groninger gemeenten en Provinciale Staten 

kenbaar te maken.  

 

  

Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

4. Kadernota 2015 

  

 Voorstel: 

 

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 24  van de Kadernota 2015; 

2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten 3  t/m 19 op te nemen 

          in de begroting 2015 en hiervoor deze begroting te wijzigen; 

3. De meerkosten 2015 te dekken door een onttrekking aan de algemene 

          reserve; 

4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de  

          concept-begroting 2016. 

 

 Amendement 1:  

 Aangenomen (13 stemmen voor, 2 (GL) tegen). 

 

 Amendement 2:  

 Aangenomen (13 stemmen voor, 2 (GL) tegen).  

 

 Amendement 3:  

 Verworpen (4 stemmen voor (VVD 1 en CDA 3), rest 11 tegen). 

 

 Amendement 4:  

 Verworpen (4 stemmen voor (GB 4), rest 11 tegen).  

 

 Amendement 5:  

 Verworpen (5 stemmen voor (GB 4 en VVD 1), rest 10 tegen).  

 

 Amendement 6: 

Aangenomen (11 stemmen voor (GB 4, D66 1, CDA 3, VVD 1 en PvdA 2) en 4 

tegen (GL 2 en CU 2). 
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 Amendement 7: 

 Aangenomen (unaniem) 

 

 Amendement 8: 

Verworpen (6 stemmen voor (PvdA 2, VVD 1 en CDA 3) en 9 tegen (CU 2, GL 2, GB 

4 en D66 1).  

 

Amendement 9:  

 Verworpen (4 stemmen voor (CDA 3 en VVD 1), en rest 11 tegen).  

  

 Amendement 10: 

 Verworpen (4 stemmen voor (CDA 3 en VVD 1), en rest 11 tegen).  

 

 Besluit (geamendeerd): 

 Conform.  

 

 Motie 1: 

 Aangenomen (zonder hoofdelijke stemming). 

 

 Motie 2:  

 Aangenomen (unaniem). 

 

 Motie 3: 

 Verworpen (3 stemmen voor (PvdA 2 en D66 1) en rest 12 tegen.  

  

5. Begrotingswijziging 

 

Besluit (geamendeerd vanwege Kadernota): 

 

Conform.  

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur. 

. 

 

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

8 september 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


