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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de 

gemeente Winsum op 10 februari 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: G.A. Stavenga-Joling 

 

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

 L.T.  Bandsma 

 ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops  

 GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J.W. Nanninga  

 CDA:  P. Drijfhout, 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) 

 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer 

De Vink (PvdA).  

  

2. Vaststelling agenda 

Op verzoek van de heer Kersaan (GB) wordt de uitwerking van de 

Visienota bibliotheekbeleid 2015 en verder toegevoegd aan de agenda 

(punt 6b). De agenda wordt aldus vastgesteld.    

  

3. Vragenuur  

      De VVD-fractie stelt – mede namens de CDA-fractie – vragen over het  

 instellen van een verkeersadviescommissie. Wethouder Hoekzema  

beantwoordt de vragen. De CDA-fractie stelt vragen over de voortgang 

van de dorpskernenbezoeken. Wethouder Verschuren beantwoordt de 

vragen. 
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 TOEZEGGING: de raad ontvangt binnenkort een overzicht van de 

ingeplande   

 dorpskernenbezoeken.  

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

Wethouder Hoekzema meldt dat de raad volgende week het rapport 

tegemoet kan zien betreffende het onderzoek naar de veiligheid op het 

spoor in de gemeente Winsum. 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

Geen.  

 

5. Rekenkamerrapport Boogplein 

 

Bespreking: 

De raad bespreekt het rekenkamerrapport Boogplein. CDA, VVD en PvdA 

(in dit geval alleen de heer Nanninga in verband met afwezigheid de heer 

De Vink) dienen een motie in waarin het college wordt opgeroepen aan de 

raad - ten behoeve van raadsbehandeling op 17 maart 2015 - met een 

plan van aanpak voor de korte en (middel)lange termijn te komen met 

daarin heldere afspraken, concrete data en meetbare resultaten. In het 

plan zal geborgd moeten worden dat kaders en uitgangspunten ter 

bespreking worden voorgelegd aan de raad. Wethouder Hoekzema geeft 

aan dat de raad binnen twee weken een stappenplan tegemoet kan zien 

dat als uitgangspunt kan dienen voor nadere bespreking. Na het sluiten 

van de beraadslagingen geeft de voorzitter aan dat de ingediende motie 

besluitvormend zal worden behandeld onder agendapunt 14a. 

 

6. Beschikbaarstelling cofinancieringsbijdrage project ¨herstel en versterken  

      Wierden Middag-Humsterland¨ 

 

 Voorstel: 

 

1. Een cofinancieringsbijdrage van € 14.079,-- beschikbaar te stellen 

        voor het project ‘ herstellen en versterken wierden  

        Middag-Humsterland’. 

2. De kosten hiervan te dekken door een onttrekking aan de Reserve  

  Cofinancieringen. 
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Bespreking: 

Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het 

voorstel later op de avond besluitvormend kan worden behandeld onder 

agendapunt 13.  

 

6a.      Bestuurlijke keuzes uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BMWE  

 

De raad wordt gevraagd een zienswijze te geven op de nota 

uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen. De raadsfracties geven hun 

standpunten weer en stellen een aantal vragen. Wethouder Verschuren 

reageert hierop. De raadsfracties van VVD en CDA dienen een motie in 

waarbij zij hun treurnis uitspreken over de handelswijze van wethouder 

Verschuren waardoor de belangen van de gemeente Winsum en zijn raad 

zijn geschaad. De motie wordt aanvankelijk gesteund door GB, maar na 

aangeven van wethouder Verschuren dat de motie wat hem betreft 

opgevat dient te worden als een motie van wantrouwen en dat hij daar 

consequenties aan zal verbinden, geeft de fractie van GB aan de motie 

toch niet te zullen steunen. Op basis van een raadsmeerderheid zal als 

zienswijze aan het college worden aangegeven dat het ‘slechts’ mogen 

indienen van een zienswijze onvoldoende recht doet aan de 

kaderstellende rol van de raad, dat de onderbouwing voor de keuze voor 

één uitvoeringsorganisatie ontbreekt en dat er onvoldoende overtuiging is 

van de noodzaak om te komen tot één uitvoeringsorganisatie.  

 

 

6b.      Uitwerking visienota bibliotheekbeleid 2015 en verder 

            

           Voorstel: 

 

  Wij adviseren: 

1. De Bibliobus te beëindigen. 

2. De ‘Bibliotheek op school’ te implementeren op negen scholen in het 

jaar 2015. 

3. De centrumbibliotheek in Winsum te gaan herinrichten en hierbij de  

     simple-store variant toe te passen. 

4. Maximaal vier afhaalpunten te realiseren op verzoek van de dorpen. 

5. Een incidenteel budget (€ 41.150,-) beschikbaar te stellen voor  

     frictiekosten Bibliobus, te dekken door een onttrekking aan de  

     Algemene Reserve. 
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Bespreking: 

De uitwerking van de visienota bibliotheekbeleid 2015 en verder wordt op 

verzoek van de heer Kersaan (GB)  opnieuw opiniërend besproken. Na 

korte bespreking van de nadere uitleg van het college inzake de financiële 

onderbouwing van de full-service variant, blijkt dat de meeste 

raadsfracties zich kunnen vinden in het voorstel van het college om de 

centrumbibliotheek in Winsum her in te richten en daarbij te kiezen voor 

de simple-store variant. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden bij agendapunt 9.  

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

7.      Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

Op voorstel van de CDA-fractie wordt besloten dat de raad geïnformeerd 

zal worden over het te nemen besluit door het college over de verkoop 

van de grond aan de R. Agricolastraat te Baflo (ingekomen stuk g). Verder 

wordt op voorstel van de CDA-fractie besloten dat de raadsleden een 

afschrift  ontvangen van de reactie van het college op de brief van V.V. 

Rood Zwart (ingekomen stuk c). Op de afhandelingsvoorstellen van de 

overige ingekomen stukken wordt conform besloten.  

 

8. Besluitenlijst raad 13 januari 2015 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

9. Uitwerking visienota Bibliotheekbeleid 2015 en verder 

 

  Voorstel: 

 

  Wij adviseren: 

 

1.  De Bibliobus te beëindigen. 

2. De ‘Bibliotheek op school’ te implementeren op negen scholen in het 

jaar 2015. 

3. De centrumbibliotheek in Winsum te gaan herinrichten en hierbij de  

a. simple-store variant toe te passen. 

4. Maximaal vier afhaalpunten te realiseren op verzoek van de dorpen. 
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5. Een incidenteel budget (€ 41.150,-) beschikbaar te stellen voor  

a. frictiekosten Bibliobus, te dekken door een onttrekking aan de  

b. Algemene Reserve. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

Stemverklaring D66 (Prummel): 

Ik had een stemverklaring voorbereid met betrekking tot het 

bibliotheekbeleid. Ik ga een kleine aanpassing daar in doen en dat is dat 

wij zullen instemmen met het voorstel en voor de motivatie hierachter 

sluit ik mij in dit geval bij de woorden van de heer Nanninga aan zoals 

gegeven over de bibliotheken. 

 

10. Aankoop 2 compact trekkers + 2 kiepwagens 

 

Voorstel: 

 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 73.850,00 voor de aanschaf van  

2 compacttrekkers + 2 kiepwagens. 

 

Besluit: 

Conform. 

 

11. Beschikbaar stellen budgetten in 2015 in verband met doorgeschoven 

      budgetten 2014 

 

Voorstel: 

 

De raad besluit: 

1. een bedrag van € 342.000 beschikbaar te stellen wegens het  

      doorschuiven naar 2015 van in 2014 niet uitgevoerde 

       werkzaamheden; 

2. het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende 

      verplichtingen. 

3. een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor organisatie 

      ontwikkeling; 

4. dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 

 

Besluit: 

Conform. 
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12. Integriteitsbeleid 

 

 Voorstel: 

 

1. kennis te nemen van de notitie Integriteit Winsum 2015; 

2. de Gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 vast te  

        stellen. 

 

    Besluit:  

 Conform. 

 

13. Beschikbaarstelling cofinancieringsbijdrage project ¨herstel en versterken  

      Wierden Middag-Humsterland¨ 

 

 Voorstel: 

 

1. Een cofinancieringsbijdrage van € 14.079,-- beschikbaar te stellen 

        voor  het project ‘ herstellen en versterken wierden  

        Middag-Humsterland’. 

2. De kosten hiervan te dekken door een onttrekking aan de Reserve  

Cofinancieringen. 

 

Besluit: 

Conform. 

 

14. Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

14a. Motie (1) rekenkamerrapport Boogplein (VVD, CDA en PvdA) 

 

Verzoekt het college om 

- aan de raad – ten behoeve van raadsbehandeling op 17 maart 2015 – 

een plan van aanpak voor de korte en (middel)lange termijn aan te bieden 

voor de ontwikkeling van het Boogplein met daarin heldere afspraken, 

concrete data en meetbare resultaten; 

- in dit plan te borgen dat kaders en uitgangspunten ter bespreking 

worden voorgelegd aan de raad.  
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Besluit: 

De motie wordt met 9 stemmen tegen (D66, GB, GL, CU) en 5 stemmen 

voor (VVD, CDA, PvdA) verworpen.  

 

Stemverklaring GB (Kersaan) 

Met betrekking tot de motie Boogplein is onze fractie van mening dat we 

qua inhoud, qua overweging en constatering ons daar redelijk in kunnen 

vinden. Alleen het verzoek aan het college om een aantal hele concrete 

zaken op heel korte termijn te produceren, dat is net waar het ons teveel 

is. 

 

Stemverklaring CU (Walma) 

Wij zijn van mening dat de toezeggingen van de wethouder zoals hij die 

tot nu toe heeft gedaan voldoende zijn voor ons en we hebben er 

vertrouwen in dat het op een acceptabele termijn allemaal goed komt. 

 

14b. Motie (2) bestuurlijke keuzes uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 

BMWE (VVD en CDA) 

 

 De fracties van VVD en CDA spreken hun treurnis uit over de handelwijze 

van wethouder Verschuren waardoor de belangen van de gemeente en 

zijn raad zijn geschaad. 

 

Besluit: 

De motie wordt met 10 stemmen tegen (D66, GB, GL, CU, PvdA) en 4 

stemmen voor (VVD, CDA) verworpen. 

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 

. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 17 maart 2015 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

griffier, 


