Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 8 september 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
CDA: 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)
Met kennisgeving afwezig: H.P. de Vink (PvdA) en P. Drijfhout (CDA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de
afwezigheid van de raadsleden De Vink (PvdA) en Drijfhout (CDA). Met betrekking
tot de afwezigheid van de heer Drijfhout deelt de voorzitter mee dat deze per brief
heeft laten weten zijn raadslidmaatschap te beëindigen. In de opvolging zal zo
spoedig mogelijk worden voorzien.

2.

Vaststelling agenda
De heer Kersaan stelt voor punt 6, betreffende het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio, van de agenda te verwijderen. Dit in
verband met de twijfels die (ook bij andere gemeenten) bestaan over de juridische
houdbaarheid van een vetorecht voor één van de in de regeling participerende
gemeenten. Eén en ander wordt nu onderzocht. Met de voorgestelde aanpassing van
de agenda wordt ingestemd. De voorzitter geeft vervolgens aan het vorenstaande
aan de Veiligheidsregio te zullen meedelen.
De heer Nanninga maakt melding van een motie vreemd aan de orde van de dag. De
voorzitter stelt voor deze als (opiniërend) agendapunt 7a respectievelijk
(besluitvormend) 9a aan de agenda toe te voegen, waarmee wordt ingestemd.
De agenda wordt (gewijzigd) vastgesteld.
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3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over het minimabeleid, als ook over de thuiszorg (TSN).
Beantwoording van de vraagstelling over beide onderwerpen vindt plaats door
wethouder Verschuren.
Vanuit de VVD-fractie worden vragen gesteld over standplaatsen, die door
wethouder Hoekzema worden beantwoord.
Door de fractie GroenLinks wordt gevraagd naar het gemeentelijk vluchtelingenbeleid.
Wethouder Verschuren geeft antwoord namens het college.
TOEZEGGING:
Aan de raad zal inzicht worden gegeven in de verschillen in aantallen gedeclareerde
uren huishoudelijke ondersteuning 2014 en 2015 (actie: Verschuren).

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015- 2018
Voorstel:
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 vaststellen en de Nota Integraal
Veiligheidsbeleid (IVB) gemeente Winsum 2012 – 2016 intrekken.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel onder voorzitterschap van de heer Werkman, vicevoorzitter. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat het
voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.

6.

Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio (AFGEVOERD)
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7.

Vaststellen Verordening Basisregistratie personen
Voorstel:
1. De Verordening BRP vast te stellen.
2. De op 8 december 2009 vastgestelde Verordening GBA in te trekken met ingang
van de datum waarop de “Verordening BRP in werking treedt.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel onder voorzitterschap van de heer Werkman, vicevoorzitter. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat het
voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.

7a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van PvdA, CDA en VVD dienen een motie in waarin met betrekking tot
het Boogpleinproject aan het college wordt verzocht:



Zo snel mogelijk een onafhankelijk bureau opdracht te geven de
grondwaardebepaling uit te voeren;
De uitkomsten van die grondwaardebepaling zo snel mogelijk beschikbaar te
stellen aan serieuze plannenmakers.

Bespreking:
De raad bespreekt de motie, nadat de wethouder zijn (afwijzende) reactie op de motie
heeft gegeven. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat over
de motie heden besluitvorming kan plaatsvinden.
Besluitvormende raadsvergadering
8.

Ingekomen stukken
Namens inwoners van Den Andel maakt mevrouw Wolthuis gebruik van het
spreekrecht ten aanzien van de brief onder de letter “o”, betreffende het projectplan
Oude Dijk (Den Andel) – Rixona – Westervalge (Warffum).
Besluit:
Conform, met dien verstande dat de raad schriftelijk door het college geïnformeerd
wil worden over de afdoening van het projectplan Oude Dijk (Den Andel) – Rixona –
Westervalge (Warffum).
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9.

Besluitenlijst raad 16 juni, 30 juni en 2 juli 2015
Mevrouw Van Bolhuis vraagt aanpassing van de besluitenlijst van 30 juni 2015,
agendapunt 3. Hier is gesteld dat de “PvdA-fractie” vragen stelt, dit moet zijn de
“GB-fractie”. Overigens dient aan de betreffende de zin te worden toegevoegd:
“Michels worden beantwoord.”
Besluit:
Conform (na genoemde aanpassing).

9a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Het college wordt – met betrekking tot het Boogpleinproject - verzocht:
 Zo snel mogelijk een onafhankelijk bureau opdracht te geven de
grondwaardebepaling uit te voeren;
 De uitkomsten van die grondwaardebepaling zo snel mogelijk beschikbaar te
stellen aan serieuze plannenmakers.
Besluit:
Na stemming blijkt de motie te zijn verworpen (PvdA, CDA en VVD, samen 4 voor,
rest 9 tegen).

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
22 september 2015
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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