Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op
12 november 2015 in de raadzaal
Voorzitter, M.A.P. Michels
Griffier: G.A. Stavenga-Joling
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: J. van der Meer (griffier)
Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bespreking door de raad van:
a. Programmabegroting 2016
b. Wijziging diverse verordeningen, te weten:
1. Leges 2016, inclusief tarieventabel
2. Marktgelden 2016
3. Onroerend-zaakbelasting 2016
4. Roerende-zaakbelasting 2016
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Bespreking:
De raad vervolgt de bespreking van de begroting 2016, de diverse verordeningen en
tarieventabellen.
De fracties van PvdA, VVD, D’66 en CDA dienen een motie in.
Zij verzoeken het college:
Om samen met de maatschappelijke partners voor het zomerreces van 2016 een
visie wonen en zorg voor de toekomst te ontwikkelen.
De fracties van VVD, CDA, PvdA, CDW 2.0 dienen het volgende amendement in
(amendement 1):
Het voorgestelde besluit aan te vullen met besluitpunt 4:
Het college biedt de raad uiterlijk 15 januari 2016 een financiële uitwerking aan van:
a. alle voorgenomen investeringsprojecten in deze raadsperiode met de daaruit
voortvloeiende kapitaallasten;
b. alle tot dan toe genomen besluiten die thans niet in de begroting 2016 zijn
opgenomen, maar die wel een structurele doorwerking hebben in 2016 en volgende
jaren;
c. alle structurele lasten voortvloeiende uit de besluitpunten 4a en 4b en deze te
projecteren op het huidige begrotingssaldo voor de periode 2016 – 2020.
De uitwerking (inclusief de consequenties voor berap 2016-I) van bovenstaande
informatie te bespreken in de raadsvergadering van 26 januari 2016.
De fracties van VVD, CDA, PvdA, CDW 2.0 dienen een tweede amendement in
(amendement 2):
- Aan besluit van agendapunt 5A besluitpunt 4 toevoegen met als tekst ‘Stijging van
de OZB en RZB tarieven wordt beperkt tot 2,0%’
- Bij agendapunt 5B de tarieven OZB en RZB voor een stijging van 2,0% aan te
passen.
De raad bespreekt de motie en de amendementen.
4.

Reactie college
Het college beantwoordt de nog openstaande vragen en reageert op de ingediende
motie en de twee amendementen.
TOEZEGGING:
Het college gaat aan de slag met de visie wonen en zorg voor de toekomst en komt
voor het zomerreces 2016 met deze visie terug bij de raad (actie: VERSCHUREN).
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Naar aanleiding van deze toezegging wordt de ingediende motie door de fracties van
PvdA, VVD, D’66 en CDA ingetrokken.
TOEZEGGING:
De in de begroting 2016 en volgende jaren onder onvoorziene uitgaven opgenomen
stelpost prijsstijgingen 2015 van € 32.828 zal uit de begroting 2016 en volgende
jaren worden gehaald , omdat het overblijvende bedrag in 2015 aanzienlijk lager uit
zal vallen (wordt circa € 12.000) en deze post niet structureel is. Dit zal in de 1e
bestuursrapportage 2016 worden aangepast. De resterende stelpost prijsstijgingen
2015 zal voor 2016 beschikbaar blijven en in de jaarrekening 2015 als door te
schuiven post meegenomen worden (actie: BLOK).
TOEZEGGING:
Het college neemt dit jaar een besluit over de harmonisatie sporttarieven, het voorstel
komt dit jaar nog naar de raad (actie: BLOK).
4a. Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361
(Gewijzigd) Voorstel:
1. In te stemmen met het bestuurlijk overeengekomen rompakkoord tussen de
provincie Groningen en de gemeente Winsum, met inachtneming van de in dit
voorstel opgenomen uitgangspunten;
2. Een bedrag van maximaal € 2 miljoen bij te dragen in de kosten voor de realisering
van de verbeteringsmaatregelen N361 (binnen en buiten de bebouwde kom),
kortsluitverbinding N361 – Onderdendamsterweg, Fietsroute Plus (Groningen –
Winsum) en verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid Sauwerd – Winsum
(Meeden).
3. Een bedrag van maximaal € 750.000,00 bij te dragen in de uiteindelijke
verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid tussen Winsum (Zijlvestweg) en Baflo.
Bespreking:
De raad bespreekt het (gewijzigde) voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over dit besluit heden een besluit kan worden genomen.
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Besluitvormend:
5.

Programmabegroting 2016
Voorstel:
1.
De begroting 2016 vast te stellen;
2.
De kredieten voor de geplande investeringen 2016, waarvan in de lijst is
aangegeven dat geen afzonderlijk raadsvoorstel zal volgen, beschikbaar
te stellen;
3.
In te stemmen met de wijziging van de begroting 2016 als gevolg van een
incidentele bijdrage aan de Energiewacht Tour 2016 ad € 15.000.
Besluit:
De ingediende amendementen worden in stemming gebracht:
Amendement 1: verworpen (6 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, CDW 2.0),
9 stemmen tegen (GB, CU, GL, D’66)
Amendement 2: verworpen (6 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, CDW 2.0),
9 stemmen tegen (GB, CU, GL, D’66)
Stemverklaring CDW 2.0
Gelet op het feit dat we onvoldoende inzicht hebben in de financiële vertaling van de
grote projecten, dat een grote impact heeft op het financiële beeld, zal ik tegen de
begroting stemmen.
Stemverklaring VVD
Ik sluit met de stemverklaring aan bij de heer Werkman, CDW 2.0.
Stemverklaring CDA:
De CDA-fractie heeft een fundamenteel probleem met de begroting en het inzicht in
het meerjarenbeeld. Bij de kadernota hebben we dat signaal duidelijk afgegeven. Met
pijn in het hart moeten we daarom tegen de begroting stemmen.
Stemverklaring PvdA:
Meerdere keren hebben we in deze raad aangegeven dat we graag inzicht willen in de
grote projecten. Dat hebben we niet gekregen en ook nu niet. We zullen daarom
tegen de begroting stemmen.
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Besluit
Conform (6 stemmen tegen (CDW 2.0, VVD, CDA, PvdA, 9 stemmen voor (GB, CU,
GL, D’66).
6. Wijziging diverse verordeningen, te weten:
1
Leges 2016, inclusief tarieventabel
2. Marktgelden 2016
3. Onroerend-zaakbelasting 2016
4. Roerende-zaakbelasting 2016
Voorstel:
Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van: Leges 2016, inclusief
tarieventabel; Marktgelden 2016; onroerende-zaakbelasting 2016 en roerendezaakbelasting 2016.
Besluit:
Conform.
6a. Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361
(Gewijzigd) Voorstel:
1. In te stemmen met het bestuurlijk overeengekomen rompakkoord tussen de
provincie Groningen en de gemeente Winsum, met inachtneming van de in dit
voorstel opgenomen uitgangspunten;
2. Een bedrag van maximaal € 2 miljoen bij te dragen in de kosten voor de realisering
van de verbeteringsmaatregelen N361 (binnen en buiten de bebouwde kom),
kortsluitverbinding N361 – Onderdendamsterweg, Fietsroute Plus (Groningen –
Winsum) en verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid Sauwerd – Winsum
(Meeden).
3. Een bedrag van maximaal € 750.000,00 bij te dragen in de uiteindelijke
verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid tussen Winsum (Zijlvestweg) en Baflo.
Stemverklaring PvdA (De Vink):
Wij hebben nog steeds veel moeite met deze deal en we weten niet wat we krijgen
voor ons geld. Zaken die we wel willen zitten er niet in, dingen we niet willen zitten
er wel in. Maar het is een packagedeal, dus stikken of slikken. Dat is het algemene
deel. Omdat ik het idee heb dat gezien de onderhandelingscapaciteit van de
portefeuillehouder dit voor Winsum het maximale resultaat is en er uiteraard ook
zaken in zitten die ik ook graag wil, zal ik instemmen met het voorstel.
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Stemverklaring PvdA (Nanninga):
We betalen vooruit € 2,75 miljoen, we weten niet wat we krijgen en ik weet ook dat
een deel van het pakket met name de overwegen niet wil en daar betalen we wel
voor. Ik heb daarnaast andere prioriteiten, namelijk kindcentrum Winsum en sportpark
Winsum-West. Omdat een integrale afweging op dit ogenblik niet kan worden
gemaakt mede door de keuze die het college en deze raad hebben gemaakt met
betrekking tot de begroting voel ik mij genoodzaakt om voor mijn twee belangrijkste
prioriteiten te kiezen. Nog een ander argument heb ik. Ik vind het principieel onjuist
dat twee overheden, dat wil zeggen de provinciale overheid en de gemeente, eigenlijk
moet ik het anders zeggen – niet twee overheden, de overheid, de provinciale
overheid – ons dwingt een bepaalde keuze te maken. Ik vind het verre van
democratisch en zal daarom tegen het rompakkoord stemmen.
Besluit:
Conform (1 stem tegen (Nanninga, PvdA), 14 stemmen (overig) voor).
6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

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

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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