Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 14 april 2015 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
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: -PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink
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: R.M. Prummel
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit geldt ook
voor de mensen thuis die vanaf dit moment de vergadering kunnen volgen (de
voorafgaand gehouden informatieve raadsbijeenkomst is niet uitgezonden).
Bericht van verhindering is ontvangen van raadslid Prummel (D66).

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over de “oude” gelden
betreffende de Toeslag chronisch zieken en gehandicapten. Wethouder
Verschuren beantwoordt de vraagstelling, waarover voor 1 oktober 2015 een
voorstel mag worden verwacht.
De PvdA vervolgt met een aantal vragen over de voortgang van de woonvisie.
Dit in relatie met betaalbare huurwoningen. Door wethouder Hoekzema wordt
kort ingegaan op de vragen.
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De VVD-fractie stelt vragen over het subsidiebeleid ten aanzien van zwembad
De Hoge Vier en de rol van de buurtsportcoach ten aanzien van de
bevordering van het gebruik van het zwembad. De vragen worden door
wethouder Hoekzema beantwoord.
Vanuit de CDA-fractie worden vragen gesteld over de aanpak van onbewaakte
spoorwegovergangen, als ook over de promotie van het Middag Humsterland
en het Wierdenlandmuseum. Ook op deze vragen geeft wethouder Hoekzema
een reactie.
Tenslotte heeft de GB-fractie vragen over de deelname aan- en organisatie
van de dikke bandenrace en verder over de verwijdering van de flitspaal N361
– de Meeden en de verkeerssituatie ter plekke. Wethouder Hoekzema gaat in
op de vraagstelling.
Toezegging:
De raad krijgt schriftelijk antwoord op de gestelde vragen betreffende de
voortgang woonvisie in relatie met betaalbare huurwoningen (Hoekzema).
4.

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

5.

Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018
Voorstel:
In te stemmen met het strategische beleidskader Werk en Inkomen 2015 –
2018 (nieuwe uitvoeringsstructuur); en
Kennis te nemen van de zienswijzen van alle gemeenteraden van Bedum,
Winsum, De Marne en Eemsmond alsmede het algemeen bestuur van Ability,
op de nota “Scenario’s voor een nieuwe uitvoeringsstructuur Werk en
Inkomen”.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het onderwerp voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
Toezeggingen:
Er wordt een afzonderlijk stuk opgesteld betreffende “beschut werk”. Dit zal
aan de raad worden aangeboden (Verschuren).
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Over de wijze waarop de frictiekosten worden geplaatst en duidelijk gemaakt
zal de raad nader worden geïnformeerd (Verschuren).
Over diverse subsidies die, van het ministerie Sociale zaken, voor een aantal
SW-taken worden ontvangen, wordt de raad nader geïnformeerd
(Verschuren).
Besluitvormende raadsvergadering
6.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform, met de toevoeging dat de reactie op brief “m” (ontvangen van de
heer G. Slopsema) in afschrift aan de raadsleden zal worden toegezonden.

7.

Besluitenlijst raad 17 maart 2014
Besluit:
Conform.

8.

Bestuurlijke toekomst (herindeling)

Voorstel:
1. De raad voor te stellen haar voorkeur uit te spreken voor een herindeling met
de gemeenten De Marne, Eemsmond en Bedum;
2. Na besluitvorming (raad):
a. de gemeenteraden van de andere 6 gemeenten te informeren;
b. de raden van de gemeenten Bedum, Eemsmond en De Marne te verzoeken
hun bereidheid uit te spreken om de voorkeur bedoeld onder 1 gezamenlijk
verder invulling te geven.
Stemverklaring CDA:
De CDA-fractie stond op het standpunt dat een herindeling van de gemeenten
in de provincie niet direct nodig was. Onze fractie was van mening dat in
voorkomende gevallen verdere samenwerking met andere gemeenten gezocht
moest worden om de problemen het hoofd te kunnen bieden. We hadden dan
ook graag gezien dat dienaangaande een onderzoek had plaatsgevonden. Met
het rapport “Grenzeloos Gunnen” ontstond een andere situatie. Herindeling
leek noodzakelijk. En een proces van onderaf werd geweld aangedaan. Alles
overziende moeten we nu een beslissing nemen en daar lopen we niet voor
weg. En onze keus valt dan ook op de G4 variant. Met als argument dat
daarmede de afstand tussen de gemeente en haar burgers nog redelijk is te
overbruggen. Derhalve stemmen we in met het voorstel van het college.
Besluit:
Conform.
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14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 19 mei 2015.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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