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

op 8 december 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:  P.F. Ritzema, Y. Sijbrandij 

 VVD: H.T. Jonkman 

 CDW 2.0: N.R. Werkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU) 

en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig:  

 

Verslaglegging:  

 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

 

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

afwezigheid van raadslid Bandsma (GB). 

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

 

3. Vragenuur 

 

Door de fractie Gemeentebelangen worden vragen gesteld over fracken, die door 

wethouder Blok worden beantwoord. 

 

De PvdA-fractie heeft zich voorafgaand aan de vergadering gemeld voor het 

vragenuur, maar besluit tijdens de vergadering de vragen niet te stellen. 

 

Vanuit de VVD-fractie wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot 

vergunningverlening voor de autocross nabij Winsum, waarop de heer Michels, als 

portefeuillehouder, antwoordt.  
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4. Mededelingen 

a. vanuit het college 

 

Geen.  

 

b. Door afgevaardigden uit de raad 

 

 Geen.   

 

5. Vaststellen bestemmingsplan recreatiecentrum Garnwerd Ligweide 

  

 Voorstel: 

 

De zienswijzennota vast te stellen en het bestemmingsplan Recreatiecentrum 

Garnwerd – Ligweide met nummer NL.IMRO.0053.BPGA2015INBR1-VA01 gewijzigd 

vast te stellen. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen stelt de 

voorzitter aan de raad voor het voorstel voor de raadsvergadering van 12 januari 

2016 nogmaals opiniërend en tevens besluitvormend te agenderen, waarmee wordt 

ingestemd.  

 

 TOEZEGGING:  

De raad ontvangt schriftelijk een verduideling van de consequenties van een 

eventuele negatieve beslissing op de aanvraag tot wijzigign van het bestemmingsplan 

(Hoekzema). 

 

6. Beleidsplan en regionaal risicoprofiel veiligheidsregio 

 

 Voorstel: 

 

  Concept Regionaal Risicoprofiel en concept Beleidsplan Veiligheidsregio  

 Groningen 2016-2019 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel – nadat raadslid Wieringa, die betrokken is geweest 

bij de opstelling van de daarbij behorende stukken, de vergadering heeft verlaten - en 

formuleert zijn zienswijze.  
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7. Planning Budgetcyclus  

 

 Voorstel: 

De raad besluit de planning budgetcyclus 2016 en wijze van behandeling vast te 

stellen. 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het na twee kleine aanpassingen voor de volgende vergadering 

besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

8. Huisvesting Veiligheidsregio 

 

 Voorstel: 

 

          Zienswijze financiële begroting huisvesting Veiligheidsregio Groningen 

 

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het voorstel. Er wordt geen zienswijze geformuleerd.  

 

9. HOV-as Winsum 

 

 Voorstel: 

 

1. Geen uitvoering te geven aan de aanleg van de HOV-as. 

2. Wel uitvoering te geven aan deeltraject drie van het project zijnde de uitbreiding 

van de parkeervoorzieningen bij het station en daarvoor een subsidieverzoek bij 

provincie en Regio in te dienen. 

  

Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Na de eerste termijn wordt de vergadering geschorst. 

Nadat de vergadering heropend is, wordt door de fracties van VVD, PvdA, CDA en 

CDW 2.0 de een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Hoekzema.  

 

Motie:  

 

Overwegende dat: 

 

 Wethouder Hoekzema, als primair verantwoordelijke voor dit dossier, de raad bij 

de besluitvorming feitelijk buitenspel heeft gezet; 

 Er een aanzienlijk bedrag aan subsidiegelden verloren is gegaan; 

 Er ook in een aantal andere belangrijke infrastructurele en ruimtelijke projecten 

geen of weinig voortgang wordt geboekt; 
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 Door de geringe voortgang van een aantal projecten de belangen van de 

gemeente Winsum in de meest brede zin van het woord zeer zijn geschaad; 

 Er onvoldoende vertrouwen is in het functioneren van deze wethouder om 

genoemde projecten in de nabije toekomst alsnog succesvol te laten worden en 

de geleden schade te herstellen; 

  

Spreken uit geen vertrouwen meer te hebben in het functioneren van wethouder 

Hoekzema en gaan over tot de orde van de dag.  

 

Punt van orde: 

De voorzitter stelt voor nu eerst de motie te bespreken en daarover besluitvorming te 

laten plaatsvinden voorafgaand aan verdere inhoudelijke bespreking van het voorstel 

betreffende de HOV-as. De raad stemt in met de voorgestelde behandelprocedure.  

  

De raad bespreekt de motie en de wethouder geeft zijn reactie daarop. De 

vergadering wordt geschorst en na heropening en bespreking in tweede termijn vindt 

daarover besluitvorming plaats. 

 

De motie blijkt na stemming te zijn verworpen (VVD (1), PvdA (2), CDA (2) en CDW 

2.0 (1) samen 6 voor; rest 8 tegen).  

 

De raad vervolgt bespreking van het voorstel betreffende de HOV-as (tweede 

termijn). Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het 

voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

10. Analyse tekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 gemeente Bedum, 

     De Marne, Winsum en Eemsmond 

 

 Voorstel: 

 

 Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de rapportage Analyse tekort  

inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en 

Eemsmond", en de volgende zienswijzen in te dienen: 

 

- de raad neemt kennis van het te verwachten tekort op het inkomensdeel in 

2015 en 2016, 

- de raad verbaast zich over de verschillende financiële gevolgen voor de vier 

gemeenten ondanks het gevoerde identieke beleid. Een mogelijke oorzaak kan 

liggen bij de nieuwe verdeelsystematiek,      

- de raad kan zich vinden in de door het college voorgestelde maatregelen om 

         de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort 

          op het inkomensdeel te reduceren.  

 

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het voorstel en formuleert een zienswijze.  
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11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

 

 Voorstel: 

 

In te stemmen met de wijziging van de  gemeenschappelijke regeling 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

 

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang uiterlijk 22.30 uur) 

 

 

12. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 

 Conform. 

 

 

13. Besluitenlijsten raad 10, 12 en 18 november 2015 

 

 Besluit: 

 

 Conform. 

 

14. Evaluatie cofinacieringsbeleid 

 

 Voorstel: 

 

1. Kennis nemen van de gemaakte overzichten 

2. Voorshands geen extra stortingen in de Reserve Cofinancieringen doen 

3. De bijdrage van € 150.000,-- voor de Fietsverbinding Winsum-Garnwerd van de 

  E-lijst af te voeren 

4. Voor cofinancieringsverzoeken de focus vooral te richten op projecten op het 

  gebied van leefbaarheid, recreatie & Toerisme, duurzaamheid en cultureel    

  erfgoed. 

 

Besluit: 

 

 Conform. 
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15. Bestuursrapportage 2015-2 

 

 Voorstel: 

  

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2015; 

2. een extra krediet van € 134.000 beschikbaar te stellen voor het project  

 toegankelijkheid stations en tevens het bedrag van de te ontvangen  

subsidies/bijdragen met ditzelfde bedrag te verhogen; 

3. de begroting 2015 overeenkomstig deze bestuursrapportage te wijzigen; 

4. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2016. 

 

Stemverklaring CDW 2.0: 

Ik heb in de vorige raadsvergadering een aantal vragen gesteld. Die heb ik niet 

beantwoord gekregen. Vervolgens op grond van het reglement van orde art. 35c de 

vragen op 1 december ingediend. Tot op heden geen antwoord op gekregen. Volgens 

mij is besluitpunt 2 niet goed van uw voorstel. Ik heb ook uitgelegd waarom en dat is 

voor mij aanleiding om tegen dit voorstel te stemmen. 

 

 Besluit: 

 

 Na stemming conform (CDW 2.0 (1) tegen, rest 13 voor). 

 

16. Aanpassing Verordeningen Participatiewet 

 

 Voorstel: 

  

 Voorgesteld wordt om in te stemmen met de: 

1. verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016 

 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de wijzigingen in de volgende 

verordeningen: 

2. verordening Afstemming Participatiewet BMWE 2016 

3. verordening Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016 

4. verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016 

 

 Stemverklaring Gemeentebelangen Winsum: 

Er wordt voorgesteld om in te stemmen met een aantal verordeningen waaronder de 

verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016. 

In de in artikel 2 van deze verordening boogde regeling voor een door de raad 

vastgestelde evenwichtige verdeling en financiering, die op grond van art. 8a lid 2 

letter a van de Participatiewet vereist is, wordt aan de eis van een evenwichtige 

financiering  naar de mening van onze fractie in het geheel niet voldaan. 

Overleg met de portefeuillehouder gaf hem geen aanleiding tot aanpassing of een 

toelichtende memo. 
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De evenwichtige financiering dient in artikel 2 van deze verordening te worden 

vastgelegd. 

 

Omdat een besluit genomen moet worden over meerdere verordeningen en dit slechts 

een (zij het principieel) onderdeel van één van de verordeningen is, heeft onze fractie 

besloten voor het totale voorstel te stemmen en de door de portefeuillehouder 

toegezegde verdere invulling van de evenwichtige financiering en goedkeuring door 

de raad nauwlettend te volgen. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

17. Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Winsum 2015 

 

 Voorstel: 

 

De raad besluit 

I De verordening jeugdhulp gemeente Winsum 2015 als volgt te wijzigen: 

 

a. artikel 3, lid 2 komt te luiden: Het college legt de te verlenen individuele 

voorziening, dan het wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking zoals bedoeld 

in artikel 5. 

 

b. artikel 5, lid 1 komt te luiden: Het college legt in de beschikking de met de 

jeugdige en/of zijn ouders gemaakte afspraken vast.  

 

II te bepalen dat deze wijziging op de dag na bekendmaking in werking treedt. 

 

 Besluit: 

 

 Conform. 

 

18. Evaluatie Begraafbeleid 2011-2015 

 

 Voorstel: 

 

1. De Nota ‘Aanvulling Beleid Begraven en Begraafplaatsen 2015’ vast te stellen. 

2. Middelen ter beschikking te stellen om het voorgestelde beleid tot uitvoering te 

              kunnen brengen. Verzocht wordt hiervoor, zowel de in de kader nota opgenomen  

              € 25.000,--, als  aanvullend € 53.000,-- beschikbaar te stellen. 

3. De bezuinigingsdoelstelling op de opbrengst begraafrechten van € 50.000,-- te  

              schrappen. 

4. De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen en graven waar geen 

               inkomsten meer van te generen zijn uit de begraafplaatsexploitatie te halen. 



Pagina 8 van 11 
 

5. Een egalisatiereserve begraafrechten in te stellen.  

6. De termijn voor grafrecht, met terugwerkende kracht, vanaf 1-1-2012 te wijzigen  

              in 30 jaar. 

7. De mogelijkheid bieden een graf te reserveren voor levenspartners en  
              familieleden (eerste graad).   
8. Mogelijk te maken het grafrecht voor na 1-1-2012 uitgegeven graven, waarin nog 

              niet is begraven, te wijzigen in een reservering. 

9. De mogelijkheid bieden om in 2016  verlopen grafrechten te verlengen tegen het  

              op dat moment geldende tarief.  

10. De incidentele lasten te dekken door middel van een onttrekking aan de algemene 

               reserve en de structurele lasten te dekken door een verlaging van het 

               begrotingssaldo. 

11. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2016  vast te stellen. 

12. De beheerverordening 2015 vast te stellen. 

 

 Amendement 1 (CDW 2.0)  

 

 Stelt voor: 

In artikel 9 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke 

begraafplaatsen de tijd van begraven en het bezorgen van as op zaterdag gelijk te 

stellen aan die op werkdagen (van 9.00 tot 15.00 uur).  

  

 Amendement 2 (GB en CU) 

  

 Stellen voor:   

De in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 onder hoofdstuk 1.10 van de 

tarieventabel 2016 voor het reserveren van een grafruimte opgenomen mogelijkheid 

voor een periode van vijf jaar tegen een bedrag van € 246,50 te wijzigen in een 

mogelijkheid voor een periode van 10 jaar tegen een bedrag van € 366,25. 

  

Na stemming blijkt amendement 1 te zijn verworpen (CDW 2.0 (1) en PvdA (2), 

samen 3 voor, rest 11 tegen).  

 

 Na stemming blijkt amendement 2 te zijn aangenomen (unaniem).  

 

 Besluit (geamendeerd): 

 

 Conform.  
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19. Verordening rioolheffing 

 

 Voorstel: 

 

 Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016. 
 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

20. Fiets- en wandelverbinding Winsum-Garnwerd 

 

 Voorstel: 

  

1. In te stemmen met het door burgemeester en wethouders aankopen van de 

          ondergrond voor een vrij liggende verbinding tussen Garnwerd en Winsum; 

2. Het benodigde krediet voor deze aankoop ad. € 124.850 beschikbaar te 

          stellen. 

 

Stemverklaring PvdA: 

Wij zijn voor een goede wandelverbinding tussen Winsum en Garnwerd maar dan een 

wandelroute bij de hele Garnwerderweg langs, uiteraard afhankelijk van de 

uiteindelijke kosten. Om de kans op de daadwerkelijke realisatie overeind te houden 

stemmen wij dus in met beschikbaarheidstelling van het gevraagde krediet voor 

aankoop van de grond. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

21. Herbenoeming leden rekenkamercommissie 

 

 Voorstel: 

  

Voor een tweede termijn te benoemen mevrouw drs. M. Buitenkamp en de heer 

mr.dr. J.R. Lunsing, beiden wonende te Groningen, als lid en de heer drs. R.J.E. 

Douma wonende te Oosterwolde (Gld), als voorzitter, van de rekenkamercommissie 

voor een periode van vijf jaar ingaande 15 februari 2016. 

 Besluit: 

  

 Conform.  
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22. HOV-as Winsum 

 

 Voorstel: 

 

1. Geen uitvoering te geven aan de aanleg van de HOV-as. 

2. Wel uitvoering te geven aan deeltraject drie van het project zijnde de uitbreiding 

van de parkeervoorzieningen bij het station en daarvoor een subsidieverzoek bij 

provincie en Regio in te dienen. 

  

Besluit: 

 

Na stemming conform (unaniem). 

 

23. Wijziging gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

 

 Voorstel: 

 

 in te stemmen met de wijziging van de  gemeenschappelijke regeling 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

24. Benoeming lid Algemeen bestuur Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

 

 Voorstel (mondeling): 

 

1. benoeming van wethouder H. Blok tot lid van het Algemeen bestuur van 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en wethouder M.M.H. Verschuren als zijn 

plaatsvervanger in die functie; 

2. benoeming van CDW 2.0 raadslid N.R. Werkman tot van het Algemeen bestuur 

van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en GL-raadslid A.A.M. Bruininks als 

zijn plaatsvervanger in die functie.   

 

 Besluit: 

  

 Conform. 

 

25. Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  
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26. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 

. 

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

12 januari 2016.  

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


