Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 28 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: R.M. Prummel
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:
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Raadslid Knoops (CU) wordt nog
verwacht.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De CDA-fractie stelt vragen over het paaltje in het fietspad te Maarhuizen,
waarop wethouder Hoekzema antwoordt.
Raadslid Knoops verschijnt ter vergadering.
Door de CDA-fractie worden vervolgens vragen gesteld over het
leefbaarheidsporgramma en duurzaamheidsprogramma. Op deze vraagstelling
wordt door de heer Michels, als portefeuillehouder, geantwoord.
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Vanuit de CU-fractie worden vragen gesteld over de ouderbijdrage jeugdzorg.
Wethouder Verschuren beantwoordt deze vragen.
Fractie GB stelt vragen over de huishoudelijke hulp en –toelage, waarop
eveneens door wethouder Verschuren antwoord op wordt gegeven.
4.

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

5.

Vaststelling baggerplan 2015-2024 en beschikbaarstelling extra krediet voor
uitvoering van het baggerplan.
Voorstel:
De raad besluit:
- Het baggerplan 2015-2024 vast te stellen;
- er voor te kiezen om te baggeren tot de vaste bodem;
- de reserve onderhoud water De Brake te hernoemen in de egalisatiereserve
baggeren;
- een incidentele storting te doen van € 175.000 in de egalisatiereserve
baggeren en dit bedrag te dekken door een onttrekking tot dit bedrag aan
de reserve opbrengst verkoop aandelen Essent,
- een jaarlijks baggerbudget van € 78.397 beschikbaar te stellen, waarvan
50% ten laste komt van het product Riolering;
- deze extra rioleringskosten mee te nemen in de tariefberekening voor de
rioolheffing 2016;
- jaarlijks de kosten van het baggeren te egaliseren met de egalisatiereserve
baggeren.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel – na aanpassing – voor de volgende
vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGINGEN:
De wijze van dekking wordt in het voorstel aangepast (Blok).
De raad krijgt een nadere toelichting op het voorstel betreffende de kosten
voor de eerste- en volgende 10 jaren (Blok).
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6.

Beschikbaar stellen van het krediet voor de herinrichting van de Oude Dijk
In Den Andel.
Voorstel:



Een krediet van € 573.000,00 beschikbaar te stellen voor de
herinrichting van de Oude Dijk in Den Andel;
Dit bedrag ineens af te schrijven en de afschrijvingslasten te dekken door
een onttrekking aan de algemene reserve tot ditzelfde bedrag.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel – na aanpassing – voor de volgende
vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGINGEN:
Gespreksverslagen worden opgezocht en ter inzage gelegd (Hoekzema).
De wijze van dekking wordt in het voorstel aangepast (Hoekzema).
7.

Jaarstukken Regiovisie Groningen-Assen
Voorstel:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van de Regio Groningen Assen
Medewerking te verlenen aan de in het convenant 2014 opgenomen
afspraken ter uitwerking en realisering van de Visie
Hierop desgewenst voor 15 juni schriftelijk te reageren

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.
8.

Begroting Omgevingsdienst
Voorstel:

Het dagelijks bestuur van de ODG heeft de raad van de gemeente Winsum verzocht
haar mening ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 (incl. meerjarenraming)
kenbaar te maken. Deze mening wordt aangeboden aan het algemeen bestuur van
de Omgevingsdienst bij de besluitvorming over de vaststelling van de begroting op 19
juni aanstaande. De raad krijgt de mogelijkheid om voor 15 mei 2015 hun mening
kenbaar te maken bij het bestuur.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel en formuleert een beknopte zienswijze
betreffende verduidelijking van de relatie tussen enerzijds de
efficiencytaakstelling van 10% en anderzijds de verhoging van de loonkosten.
Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijst raad 31 maart 2014
Besluit:
Op pagina 2 - bij punt 6 - wordt in de tweede regel het tweede woord
“wordt” geschrapt.
Op pagina 6 – bij punt 12 – wordt de tekst “samen voor tegen” gewijzigd in
“samen 4 tegen”.
Na aanpassing conform.

11.

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`.
Amendement 1 (GB/VVD)
Stelt voor: Het onder de rol en taken van het college van BenW vermeldde
onderdeel:”Vormt het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling”, te laten vervallen.
Na stemming aangenomen (GB 4, VVD 1, D66 1, CDA 3 samen 9 voor; rest
6 tegen).
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Amendement 2 (GB/VVD)
Stelt voor: De zin in het kader beschutwerk is onderdeel van taken
uitvoeringsorganisatie: “Het college maakt over omvang en inzet afspraken
met de uitvoeringsorganisatie”, te wijzigen in: “Het college maakt over
omvang en inzet afspraken met de uitvoeringsorganisatie binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde regels/kaders op grond van artikel 8a, lid 1 en 2
letter a van de Participatiewet”.
Na bespreking en schorsing wordt het amendement ingetrokken.
Amendement 3 (GB/VVD)
Stelt voor: De zinsnede in het strategisch beleidskader Werk en Inkomen
2015 – 2018, (blz. 23 voetnoot 7.), daarnaast wordt er jaarlijks een
gemeentelijke bijdrage voor Ability ingezet (243.000 euro), te laten vervallen.
Na stemming verworpen (GB 4, VVD 1 samen 5 voor, rest 10 tegen).
Amendement 4 (PvdA)
Stelt voor een aanvulling te doen van kader 4 over beschut werk:
- Loonwaarde vormt geen criterium om wel of niet in aanmerking te komen
voor beschut werk;
- Beschutte werkplekken zijn loonvormende arbeid.
Na bespreking wordt het amendement ingetrokken.
Besluit:
(geamendeerd) conform.
Motie 1 (GB/VVD)
Geeft het college opdracht: zo spoedig mogelijke met een raadsvoorstel te
komen waarin deze regels/kaders, zoals genoemd in artikel 8a lid 1 en 2,
letter a van de Participatiewet, ter vaststelling aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
Conform.
12.

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’.
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Besluit:
Conform.
13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 16 juni 2015.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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