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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, 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:  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: P. Wieringa (GB), 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. De 

raadsleden Wieringa (GB), De Vink (PvdA) en Drijfhout (CDA) zijn met 

kennisgeving afwezig.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

 

3. Vragenuur  

 

De VVD-fractie stelt vragen over het gebrek aan voortgang in verschillende 

voor de positionering van de gemeente belangrijke dossiers. Op deze 

vraagstelling wordt door wethouder Hoekzema geantwoord. 

 

TOEZEGGING: 

Zodra bekend is wanneer over de projecten waarbij ook de provincie 

betrokken is een bestuurlijk overleg plaatsvindt met de nieuwe gedeputeerde, 

zal de raad daarover worden geïnformeerd (Hoekzema).  
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Door de fractie GB worden vragen gesteld over de huishoudelijke 

ondersteuning/-hulp. Op deze vraagstelling wordt door wethouder Verschuren 

geantwoord. 

 

Tenslotte wordt door de D66-fractie een aantal vragen gesteld over de (oude) 

Beeldende Kunst Regeling (BKR). De vragen worden door de heer Michels, 

portefeuillehouder, beantwoord.   

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Jaarrekening 2014 en begroting 2016 Vuilverwerkingsbedrijf  

      Noord-Groningen 

  

 Voorstel: 

1. kennis te nemen van de begroting 2016 en jaarrekening 2014 van het   

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen;             

2. wel/geen commentaar te geven op de begroting 2016 en jaarrekening   

2014 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

 Bespreking: 

De raad bespreekt de stukken en formuleert een zienswijze, die schriftelijk aan 

het bestuur zal worden meegedeeld.  

 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2014, tweede actualisatie begroting 2015 en 

begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg 

 

Bespreking: 

De raad bespreekt de stukken en formuleert een zienswijze, die schriftelijk aan 

het bestuur zal worden meegedeeld.  

 

7. Beleidsbegroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Groningen 

 

Voorstel: 

Wel/geen commentaar op de Beleidsbegroting 2016 Gemeenschappelijke 

Regeling Veiligheidsregio Groningen voor 3 juli 2015 kenbaar te maken aan 

het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Groningen. 
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Bespreking: 

 De voorzitter geeft de gelegenheid de stukken te bespreken. Hiervan wordt 

geen gebruik gemaakt. Aan het bestuur zal schriftelijk worden gemeld dat de 

raad geen zienswijze heeft geformuleerd.  

 

8. Concept Jaarrekening 2014 Ability 

 

 Voorstel: 

Omtrent de concept jaarrekening Ability 2014 aan het Dagelijks Bestuur van 

Ability van hun gevoelen te doen blijken. 

 

Bespreking: 

De raad bespreekt de stukken en formuleert een zienswijze, die schriftelijk aan 

het bestuur zal worden meegedeeld.    

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

 Punt van orde: 

De voorzitter deelt mee dat hem – zojuist – de vraag is voorgelegd of 

agendapunt 11 – betreffende het baggerplan – van de agenda kan worden 

afgevoerd. Dit omdat het herzien gewijzigde voorstel over dit onderwerp erg 

laat beschikbaar is gekomen. De voorzitter vraagt of de raad met deze (late) 

agendawijziging kan instemmen. Dit blijkt het geval, waarmee agendapunt 11 

van de agenda wordt afgevoerd.  

 

9.      Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.    

 

10. Besluitenlijst raad 14 april 2014 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

11. AFGEVOERD (Baggerplan 2015-2024)  

  
12. Beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting van de Oude Dijk  

 in Den Andel. 

 

 Voorstel: 

 

1. Een krediet van € 573.000,00 beschikbaar te stellen voor de 

          herinrichting van de Oude Dijk in Den Andel; 

2. Dit bedrag in 30 jaar af te schrijven; 

3. De afschrijvingslasten in 2015 ad € 19.100 te dekken door een 
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          verlaging van het begrotingssaldo tot ditzelfde bedrag en de structurele 

          gevolgen van dit besluit voor de jaren 2016 e.v. mee te nemen in de  

          Kadernota 2015. 

 

 Motie (CDA, VVD en PvdA): 

 Met de motie wordt het college verzocht: 

 1. de verslagen van de stakeholdersbijeenkomst(en) en informatieavonden 

alsnog ter beschikking te stellen aan de raad; 

 2. het voorstel thans aan te houden.  

  

 Stemverklaring CDA:  

De CDA-fractie ziet echt de noodzaak in van de aanpak van de Oude Dijk in 

Den Andel, betreurt het heel erg dat geen informatie wordt gegeven over hoe 

de discussie daar is gelopen en welke keuzes er zijn gemaakt en zal om die 

reden tegen het voorstel stemmen.  

 

 Stemverklaring VVD: 

 Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van het CDA 

 

 Stemverklaring PvdA:   

 Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van het CDA. 

 

 Besluit: 

Conform (GB (3), GL (2), CU (2), D66 (1), samen 8 voor en CDA (2), VVD (1) 

en PvdA (1) samen 4 tegen).   

 

 Motie:  

 De motie wordt ingetrokken.  

 

13. Jaarstukken Regiovisie Groningen-Assen 2014-2016 

 

 Voorstel: 

1.  Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Regio Groningen Assen;  

2. Medewerking te verlenen aan de in het convenant 2014 opgenomen 

          afspraken ter uitwerking en realisering van de Visie. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

14. Begrotingswijziging (aangepast vanwege het afvoeren van agendapunt 11)  

 

 Besluit: 

 Conform.  
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15.      Toezeggingen 

 

  Voorstel: 

- Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde  

  afdoeningstermijnen; 

- In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn op 

  de pagina ‘toezeggingen afgedaan’. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

16. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur. 

. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 16 juni 2015.  

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

griffier, 


