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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de 

gemeente Winsum op 29 januari 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: G.A. Stavenga-Joling 

 

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 

 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:  H. de Vink 

 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling 

 

Informerend 

 

1. Opening 

De voorzitter meldt dat de geluidsapparatuur het weer doet nadat de 

raadsvergadering van dinsdag 27 januari 2015 vanwege een technische 

storing moest worden afgelast. Ook meldt hij de afwezigheid van de heer 

H. de Vink (PvdA). 

 

2. Rekenkamerrapport Boogplein 

 

Bespreking: 

De voorzitter meldt dat de heer J.Scheele-Goedhart van Rigo Research en 

Advies niet aanwezig is. In plaats daarvan geeft mevrouw M. Buitenkamp 

namens de rekenkamercommissie een toelichting op het 

rekenkamerrapport. De raadsfracties stellen vragen die door mevrouw 

Buitenkamp worden beantwoord. Op de volgende twee vragen zal nader 

antwoord gegeven worden vóór de raadsvergadering van 10 februari 

2015: 
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1. Hoe is de lijst met te interviewen personen tot stand gekomen, 

waarom ontbreken er interviews met de heer Swart, mevrouw Van 

Mastrigt en de heer Zeevalking? 

2. Waarom is er voor gekozen de interviews niet op te nemen in het 

rapport (keuze met betrekking tot de diepgang van het rapport)? 

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de informerende raadsbijeenkomst.  

 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

      De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer H. de Vink (PvdA).  

  

 

2. Vaststelling agenda 

De heer Nanninga (PvdA) kondigt namens alle raadsfracties een motie 

vreemd aan de orde van de dag aan met als onderwerp ‘bezwaar tegen 

gasbesluit’. Deze motie zal worden behandeld onder agendapunt 11a 

(opiniërend) en 19a (besluitvormend). Op verzoek van de heer Kersaan 

(GB) wordt de sluiting van o.b.s. De Holm in Den Andel opnieuw 

opiniërend geagendeerd onder agendapunt 4b. Vanwege de aanwezigen 

op de publieke tribune uit Den Andel en de inspreker wordt agendapunt 

11 betreffende (illegale) bouw De Andel naar voren gehaald en behandeld 

onder agendapunt 4a. De agenda wordt aldus vastgesteld.   

 

3. Vragenuur  

Door de fractie van D’66 worden vragen gesteld over het initiatief 

AutoMaatje. De vragen worden beantwoord door wethouder Verschuren. 

De fractie van de PvdA stelt vragen over de handhaving parkeren fietsen. 

De heer Michels, portefeuillehouder, beantwoordt de vragen. Groen Links 

heeft vragen over het ommetje Maarhuizen. Wethouder Hoekzema 

beantwoordt de vragen. Tot slot worden vragen gesteld over de relatie 

tussen het college en de Wmo-adviesraad. Wethouder Verschuren geeft 

antwoord.  

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

Geen. 
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b. Afgevaardigden vanuit de raad 

Geen. 

 

4a.       (Illegale) bouw in Den Andel 

 

 Voorstel: 

 

Bespreking brief en reactiebrief over (illegale) bouwactiviteiten in Den 

Andel. 

 

Bespreking: 

De heer R.G. Bruin spreekt in namens de omwonenden. Vervolgens 

worden er vragen gesteld door de raadsfracties. Wethouder Hoekzema 

beantwoordt de vragen. Na discussie sluit de voorzitter het agendapunt 

af.  

 

4b. Sluiting o.b.s. De Holm  

 

Voorstel: 

 

 Het college van de gemeente Winsum stelt de gemeenteraad voor: 

1. o.b.s. De Holm in Den Andel niet in stand te houden als 

schoolbestuur L&E de school sluit. 

2. er bij het schoolbestuur L&E op aan te dringen o.b.s. De Holm een 

jaar langer open te houden, om inwoners van Den Andel meer tijd en 

      gelegenheid te geven naar alternatieven te zoeken voor sluiting van 

de  school. 

3. om samen met inwoners van Den Andel te zoeken naar 

mogelijkheden om de leefbaarheid in het dorp te optimaliseren. 

 

Bespreking: 

Gelet op de ontwikkelingen sinds de raadsvergadering van 13 januari 

2015 wordt het agendapunt nogmaals opiniërend besproken door de 

raad. Aanleiding is een brief van schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E) 

aan de ouders van de school dat zij geen reden ziet mee te gaan in het 

(nog te nemen) besluit van de gemeente om de school nog een jaar langer 

open te houden én een mail van de heer Helwig namens de vereniging De 

Holm dat er nog geen formeel besluit is genomen over sluiting van de 

school door het schoolbestuur L&E.  De raad bespreekt de 

ontwikkelingen. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  
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5. Uitwerking visienota Bibliotheekbeleid 2015 en verder 

 

  Voorstel: 

 

  Wij adviseren: 

1. De Bibliobus te beëindigen. 

2. De ‘Bibliotheek op school’ te implementeren op negen scholen in het 

jaar 2015. 

3. De centrumbibliotheek in Winsum te gaan herinrichten en hierbij de  

     simple-store variant toe te passen. 

4. Maximaal vier afhaalpunten te realiseren op verzoek van de dorpen. 

5. Een incidenteel budget (€ 41.150,-) beschikbaar te stellen voor  

     frictiekosten Bibliobus, te dekken door een onttrekking aan de  

     Algemene Reserve. 

 

Bespreking: 

De raadsvoorzitter draagt het voorzitterschap gedurende de behandeling 

van dit agendapunt over aan de heer Werkman (CDA). 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 

Vóór de volgende raadsvergadering op 10 februari 2015 ontvangt de raad 

inzicht in de consequenties van het overgaan  naar de  Full-Service 

variant op de kapitaallasten van de oude investering. Welke lasten 

moeten vervroegd worden afgeschreven (bv vloerbedekking) en wat 

betekent dit dan voor de frictiekosten (actie: Michels). 

 

6. Zienswijze bestuurlijke keuzes uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 

 BMWE 

 

Gelet op de tijd en de verwachte uitvoerige beraadslagingen wordt 

besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de raadsvergadering op 10 

februari 2015.  

 

7. Aankoop 2 compact trekkers + 2 kiepwagens 

 

Voorstel: 

 

Een krediet beschikbaar te stellen van € 73.850,00 voor de aanschaf van  

2 compacttrekkers + 2 kiepwagens. 
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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 

Voor de volgende raadsvergadering op 10 februari 2015 ontvangt de raad 

de cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de structurele jaarlasten 

gelijk blijven (actie: wethouder Blok). 

 

 

8. Beschikbaar stellen budgetten in 2015 in verband met doorgeschoven 

budgetten 2014 

 

Voorstel: 

 

De raad besluit: 

1. een bedrag van € 342.000 beschikbaar te stellen wegens het  

       doorschuiven naar 2015 van in 2014 niet uitgevoerde  

       werkzaamheden; 

2. het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende 

       verplichtingen. 

3. een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor organisatie 

       ontwikkeling; 

4. dit bedrag te onttrekken 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 

besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

9. Integriteitsbeleid 

 

 Voorstel: 

 

1. kennis te nemen van de notitie Integriteit Winsum 2015; 

2. de Gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 vast te  

        stellen. 
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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. Beschikbaarstelling krediet voor aankoop gronden Winsum West. 

 

 Voorstel: 

  

- een bedrag van € 295.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van  

  agrarische gronden in Winsum West; 

- de financiële gevolgen van dit besluit mee te nemen in de kadernota  

  2015. 

 

Bespreking: 

De heer Kersaan (GB) geeft aan dat hij uit oogpunt van integriteit niet zal 

deelnemen aan de beraadslagingen. Hij heeft namelijk zakelijke contacten 

met de verkopende partij. De raad bespreekt vervolgens het voorstel. Na 

het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het 

voorstel later op de avond besluitvormend kan worden behandeld onder 

agendapunt 16.  

 

11a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

             

Alle raadsfracties dienen een gezamenlijke motie in waarin het college 

wordt verzocht om binnen zes weken na publicatie van het 

winningsbesluit, zo mogelijk met de negen betrokken Groninger 

gemeenten, een bezwaar op het winningsbesluit voor de te bereiden en 

samen met de overige gemeenten te pleiten voor: 

1. Een reductie van de winning tot het niveau waarop de veiligheid van 

de inwoners kan worden gegarandeerd; 

2. Snelle en goede aanpas van schadeherstel waarin oplossingen en 

ontzorging van de inwoners centraal staan; 

3. Bijzondere aandacht voor snelle oplossingen voor slepende dossiers in 

samenwerking tussen CVW, NAM en overheden; 

4. Zodanige versteviging van de panden dat geen of slechts geringe 

schade optreedt bij bevingen die ook na de reductie van de winning 

resteren;  

5. Een regeling voor compensatie van de vermindering van het 

woongenot en van de extra waardevermindering van de huizen; 

6. Koppeling van schadeherstel en versterking van woningen aan het 

verkrijgen van een hoger energielabel; 
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7. Een snelle transitie van de productie van oude energie naar duurzame 

energie.  

 

Omdat de motie raadsbreed wordt ingediend, geeft de heer Michels, 

portefeuillehouder, een reactie.  

 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

12. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

13. Besluitenlijst raad 16 december 2014 

 

Besluit: 

Conform. 

 

14. Vaststellen van de verordeningen participatiewet 

 

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt om In te stemmen met de:  

1. verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 

2. verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015 

3. verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 

4. verordening re-integratie Participatiewet BMWE 2015  

5. verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 

           2015 

6. verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 

           2015 

7. verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 

Participatiewet BMWE 2015 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

15. Sluiting o.b.s. De Holm te Den Andel 
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 Voorstel: 

 

 Het college van de gemeente Winsum stelt de gemeenteraad voor: 

1. o.b.s. De Holm in Den Andel niet in stand te houden als 

schoolbestuur 

L&E de school sluit. 

2. er bij het schoolbestuur L&E op aan te dringen o.b.s. De Holm een 

jaar 

      langer open te houden, om inwoners van Den Andel meer tijd en 

 gelegenheid te geven naar alternatieven te zoeken voor sluiting van 

de 

 school. 

3. om samen met inwoners van Den Andel te zoeken naar 

mogelijkheden  

        om de leefbaarheid in het dorp te optimaliseren. 

Stemverklaring VVD (Jonkman): 

Wij zullen voor stemmen omdat we besluitpunt 1 ‘het niet overnemen van 

de school’ en besluitpunt 3 ‘flankerende maatregelen’ met volle 

overtuiging steunen. Besluitpunt 2 steunen wij niet. Sluiten van de school 

is niet onze bevoegdheid maar die van het schoolbestuur. Wij vinden in 

principe dat scholen een bepaalde schaalgrootte moeten hebben om 

kinderen een optimale start te geven voor hun toekomst in de 

maatschappij. In conclusie: je kunt tegen stemmen met een 

stemverklaring en je kunt voor stemmen met een stemverklaring. Wij 

kiezen voor het laatste. 

 

Stemverklaring CDA (Drijfhout): 

Ook wij zullen voor stemmen voor dit voorstel, maar wij willen ons 

ongenoegen uitspreken over de houding van L&E. Dit agendapunt staat al 

een tijdje o de rol. De vorige keer was men hier ook vanuit L&E aanwezig 

dus de belangstelling leek aanwezig. Maar door er op deze manier zo’n 

brief tussendoor te gooien wordt de hele discussie tussen gemeente en 

schoolbestuur geblokkeerd en we vinden dit naar de ouders toe ook een 

slecht teken dat men niet wil luisteren naar alles wat daar plaatsvindt in 

Den Andel.  

 

Stemverklaring PvdA (Nanninga): 

Dit punt bestaat uit een drietal vragen die voorgelegd worden. Eén: willen 

we de school overnemen? Nee, daar ben ik niet voor dus in die zin zou ik 

het voorstel kunnen steunen. De derde vraag is gaan we met de 

gemeenschap in gesprek over leefbaarheid. Dat kan ik ook steunen.  
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Het tweede beslispunt – dat is b dacht ik – ligt voor mij zo principieel en 

daar heb ik mij hier voorgaande keren over uitgesproken. Ik verwijs nog 

even weer naar de structuurvisie die we zelf hebben. In de andere 

gevallen ben ik ook zo duidelijk geweest – denk ik – dat ik het nut van 

zulke kleine scholen niet meer in zie en dat pappen en nathouden. Dus ik 

zal tegen het voorstel stemmen. Net anders als de heer Jonkman. 

 

Stemverklaring D’66 (Prummel): 

Wij zullen instemmen met het voorstel en willen alleen duidelijk aangeven 

dat wij de uitspraak van L&E niet een prettige uitspraak vinden. Naar onze 

mening heeft L&E ook een publieke zaak te dienen en dat past niet in 

deze tijd van de burgerparticipatie. 

 

Stemverklaring Gemeentebelangen (Kersaan): 

Wij willen ons aansluiten bij de stemverklaring van het CDA.  

 

Besluit: 

Het voorstel wordt met 13 stemmen voor (VVD, CDA, CU, D’66, Groen 

Links en Gemeentebelangen) en 1 stem tegen (PvdA, Nanninga) 

aangenomen.  

 

16. Beschikbaarstelling krediet voor aankoop gronden Winsum West. 

 

 Voorstel: 

  

- een bedrag van € 295.000,00 beschikbaar te stellen voor de aankoop 

    van  agrarische gronden in Winsum West; 

- de financiële gevolgen van dit besluit mee te nemen in de kadernota 

     2015. 

 

Stemverklaring VVD (Jonkman): 

Wij zullen toch voor dit voorstel stemmen en dat doen wij omdat wij 

vertrouwen hebben in de toezegging van de wethouder dat hij deze 

gronden niet zal gebruiken voor een tweede ontsluiting en dat hij de 

gronden eigenlijk zou willen gebruiken voor transacties om andere 

gronden te verwerven. 

 

Stemverklaring Gemeentebelangen (Wieringa): 

We sluiten ons aan bij de VVD. Ik wil nog wel toevoegen dat de 

wethouder met zijn motivatie ons heeft overtuigd om de gronden toch 

aan de te kopen. 
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Stemverklaring CDA (Werkman): 

De CDA-fractie zal instemmen met het voorstel vanwege het feit dat het 

een strategische aankoop is.  

 

Besluit: 

Conform. 

 

17. Benoeming leden commissie functioneringsgesprekken burgemeester 

 

Voorstel: 

 

Te benoemen tot leden van de commissie voor functioneringsgesprekken  

 met de burgemeester: 

 

- de heer G. Kersaan 

- de heer H.T. Jonkman  

- de heer R.M. Prummel 

 

  Besluit: 

Conform. 

  

18. 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. 

 

19. Begrotingswijziging 

 

Besluit: 

Conform.  
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19a. Motie (1) vreemd aan de orde van de dag (alle raadsfracties) 

 

Verzoekt het college om binnen zes weken na publicatie van het 

winningsbesluit, zo mogelijk met de negen betrokken Groninger 

gemeenten, een bezwaar op het winningsbesluit voor de te bereiden en 

samen met de overige gemeenten te pleiten voor: 

1. Een reductie van de winning tot het niveau waarop de veiligheid van 

de inwoners kan worden gegarandeerd; 

2. Snelle en goede aanpas van schadeherstel waarin oplossingen en 

ontzorging van de inwoners centraal staan; 

3. Bijzondere aandacht voor snelle oplossingen voor slepende dossiers in 

samenwerking tussen CVW, NAM en overheden; 

4. Zodanige versteviging van de panden dat geen of slechts geringe 

schade optreedt bij bevingen die ook na de reductie van de winning 

resteren;  

5. Een regeling voor compensatie van de vermindering van het 

woongenot en van de extra waardevermindering van de huizen; 

6. Koppeling van schadeherstel en versterking van woningen aan het 

verkrijgen van een hoger energielabel; 

7. Een snelle transitie van de productie van oude energie naar duurzame 

energie.  

 

Besluit:  

Conform. 

 

20. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur. 

. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 17 maart 2015. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

griffier, 


