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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op  

24 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: 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 (GL) 

 

Met kennisgeving afwezig: W.M. Scheepstra-Beukers (GL), J. van der Meer.  

 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling 

 

Informerende raadsvergadering 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. Hij meldt de afwezigheid van mevrouw W.M. 

Scheepstra-Beukers (GL). 

 

2. Naturalisatieceremonie mevrouw N. Aeini, mevrouw S. Kalvandi en  

de heer A. Kalvandi 

Na een toespraak door de voorzitter en het afleggen van de eed door betrokkenen 

wordt het officiële document waarmee zij het Nederlanderschap verwerven aan 

hen uitgereikt. Dit gaat vergezeld van enkele attenties en felicitaties door de leden 

van de raad en het college.  

 

3. Sluiting 

 De voorzitter sluit de informerende raadsbijeenkomst. 
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Opiniërend 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de opiniërende vergadering. Hij meldt de afwezigheid van 

mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers (GL).   

 

2. Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vragenuur 

 Er worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen: 

- Aanpak overweg Voslaan (CDA) 

- Fietspad Den Andel – Rasquert (PvdA) 

- Wijkleerbedrijf (GB 

- Planning werkzaamheden betreffende bestrating Boogplein en bijbehorende 

communicatie (VVD en PvdA).  

Wethouder Verschuren beantwoordt de vragen over het wijkleerbedrijf, de overige 

vragen worden beantwoord door wethouder Hoekzema. 

 

4. Mededelingen 

a. Vanuit het college 

  Geen 

 

b. Door afgevaardigden uit de raad 

  Geen 

 

5. Evaluatie cofinancieringsbeleid 

  

 Voorstel: 

 

1. Kennis nemen van de gemaakte overzichten 

2. Voorshands geen extra stortingen in de Reserve Cofinancieringen doen 

3. De bijdrage van € 150.000,-- voor de Fietsverbinding Winsum-Garnwerd van  

        de E-lijst af te voeren 

4. De uitgangspunten voor cofinancieringsverzoeken aanscherpen naar 

projecten op het gebied van leefbaarheid, recreatie & toerisme en       

duurzaamheid. 
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Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen stelt de 

voorzitter vast dat het voorstel voor de volgende vergadering zal worden aangepast 

in die zin dat het cultureel erfgoed als uitgangspunt wordt toegevoegd en dat het 

saldo tekort/overschot wordt gecorrigeerd waarna het besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

6. Bestuursrapportage 2015-2 

 

 Voorstel: 

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2015; 

2. een extra krediet van € 134.000 beschikbaar te stellen voor het project 

       toegankelijkheid stations en tevens het bedrag van de te ontvangen  

       subsidies/bijdragen met ditzelfde bedrag te verhogen; 

3. de begroting 2015 overeenkomstig deze bestuursrapportage te wijzigen; 

4. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2016. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 

 

TOEZEGGING: Bij de berap 2016 – 2 wordt een eventuele afwijking op de post 

bijstandsverleningen en inkomensvoorzieningen duidelijker en inzichtelijker weergeven 

(actie: VERSCHUREN) 

 

7. Veegronde verordening Participatiewet 

 

 Voorstel: 

de volgende verordeningen vast te stellen: 

 

1. verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016 

2. verordening Afstemming Participatiewet BMWE 2016 

3. verordening Loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2016 

4. verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 
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8. Verordening Jeugdhulp 

  

 Voorstel: 

  

I De verordening jeugdhulp gemeente Winsum 2015 als volgt te wijzigen: 

 

a. artikel 3, lid 2 komt te luiden: Het college legt de te verlenen individuele 

  voorziening, dan het wel het afwijzen daarvan, vast in een beschikking zoals 

      bedoeld in artikel 5. 

 

b. artikel 5, lid 1 komt te luiden: Het college legt in de beschikking de met de 

      jeugdige en/of zijn ouders gemaakte afspraken vast.  

 

II Te bepalen dat deze wijziging op de dag na bekendmaking in werking treedt. 

 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 

 

 

9. Evaluatie begraafbeleid 2011-2015 

 

 Voorstel: 

 

1. De Nota ‘Aanvulling Beleid Begraven en Begraafplaatsen 2015’ vast te  

          stellen. 

2. Middelen ter beschikking te stellen om het voorgestelde beleid tot uitvoering  

          te kunnen brengen. Verzocht wordt hiervoor, zowel de in de kader nota 

                    opgenomen € 25.000,--, als  aanvullend € 53.000,-- beschikbaar te stellen. 

3. De bezuinigingsdoelstelling op de opbrengst begraafrechten van € 50.000,-- 

          te schrappen. 

4. De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen en graven waar geen  

          inkomsten meer van te generen zijn uit de begraafplaatsexploitatie te halen. 

5. Een egalisatiereserve begraafrechten in te stellen.  

6. De termijn voor grafrecht, met terugwerkende kracht, vanaf 1-1-2012 te  

          wijzigen in 30 jaar. 

7. De mogelijkheid bieden een graf te reserveren voor levenspartners en  

          familieleden (eerste graad).   

8. Mogelijk te maken het grafrecht voor na 1-1-2012 uitgegeven graven, waarin 

          nog niet is begraven, te wijzigen in een reservering. 
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9. De mogelijkheid bieden om in 2016  verlopen grafrechten te verlengen tegen 

           het op dat moment geldende tarief.  

10. De incidentele lasten te dekken door middel van een onttrekking aan de  

          algemene reserve en de structurele lasten te dekken door een verlaging van 

          het begrotingssaldo. 

11. De Verordening lijkbezorgingsrechten 2016  vast te stellen. 

12. De beheerverordening 2016 vast te stellen. 

  

Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

10. Verordening rioolheffing 

 

 Voorstel: 

 

 Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd. 

 

11. Fiets- en wandelverbinding Winsum-Garnwerd 

 

 Voorstel: 

 

1. In te stemmen met het door burgemeester en wethouders aankopen van  

      de ondergrond voor een vrij liggende verbinding tussen Garnwerd en Winsum; 

2. Het benodigde krediet voor deze aankoop ad. € 124.850 beschikbaar te 

      stellen;  

3. Deze kosten te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering zal worden aangepast in die 

zin dat de kosten geactiveerd zullen worden in plaats van dat er een onttrekking aan 

de algemene reserve plaatsvindt waarna het besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  
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Besluitvormende raadsvergadering (aanvang uiterlijk 22.30 uur) 

 

12. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

13. Besluitenlijst raad 27 oktober 2015 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

14. 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. 

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 

. 

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

12 januari 2016. 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,    griffier, 


