Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 5 april 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis,
L.T. Bandsma, P. Wieringa
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.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: N.R. Werkman
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU) en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de
aanwezigen en de degenen die thuis de raadsuitzending volgen.

2.

Vaststelling agenda
Raadslid Ritzema meldt dat een motie “vreemd aan de orde van dag is
voorbereid” betreffende de supermarkt in Sauwerd. De voorzitter stelt voor
deze als punt 9a (opiniërend) respectievelijk 12a (besluitvormend) aan de
agenda toe te voegen.
Met inbegrip van de hiervoor genoemde aanpassing wordt de agenda
vastgesteld.
De voorzitter geeft vervolgens aan dat mevrouw Van der Woude heeft
gevraagd de ingezamelde handtekeningen voor het behoud van de supermarkt
te Sauwerd aan het college mag aanbieden. Hij geeft haar de gelegenheid dit
te doen en daarbij een korte toelichting te geven. Mevrouw Van der Woude
maakt gebruik van de geboden gelegenheid, waarna wethouder Verschuren
een korte reactie geeft .
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3.

Vragenuur
De CDA-fractie stelt vragen over het vertrekoverschot van de gemeente
Winsum in 2015, waarop door burgemeester Michels, portefeuillehouder,
wordt geantwoord.
Door de VVD-fractie worden vragen gesteld over de intentie bij- en
effectiviteit van het beleid betreffende reductie van de roekenoverlast.
Wethouder Blok beantwoordt de vraagstelling.

4.

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

5.

Financiering van een aantal grote projecten
Voorstel:
 projectfinanciering in de toekomst mogelijk te maken, en deze keuze te
beperken tot maximaal vier projecten: brede school Baflo, het romp-akkoord
N361, Winsum-West en brede school Winsum;
 in de kadernota 2016 een voorstel te doen voor de aanpassing van onze
rekenrente in de begroting 2017.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
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6.

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert
Voorstel:
1.
2.
3.
4.

het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert vast te stellen,
een krediet van € 5.592.319 beschikbaar te stellen;
de te ontvangen bijdragen van derden ad € 1.394.887 hierop in
mindering te brengen;
het resterende bedrag ad € 4.197.432 te activeren en af te schrijven.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende raadsvergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGING:
Er zal een vertrouwelijk memo worden opgesteld en voor 19 april 2016 ter
inzage komen voor de raad, waarin de aansluiting tussen het krediet en de
afzonderlijke bestanddelen waaruit dit is opgebouwd zichtbaar wordt
gemaakt. In het memo zal ook worden ingegaan op de btw-aspecten (Blok).
7.

Integraal centrum voor zorg en onderwijs Winsum
Voorstel:
1. de Visie op ontwikkeling Kindcentrum Winsum vast te stellen;
2. een nadere verkenning van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven uit
te werken;
3. hiervoor een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen;
4. dit bedrag in 3 jaar af te schrijven en de kapitaallasten te egaliseren via de
reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende raadsvergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
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8.

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Regio Groningen Assen
2. Hierop desgewenst voor 8 juni schriftelijk te reageren
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel en de raadsfracties geven hun zienswijze op
de jaarstukken. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat de raad in de zienswijze een drietal punten naar voren wil
brengen. De zienswijze zal per brief aan het bestuur van de Regio Groningen –
Assen worden meegedeeld.

9.

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’.

Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. De raadsleden maken geen
gebruik van de gelegenheid het woord te voeren, waarop de voorzitter
concludeert dat het voorstel voor de volgende raadsvergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
9a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Door de fracties van CDA en PvdA wordt een motie ingediend betreffende de
supermarkt in Sauwerd. In de motie wordt het college verzocht:
o Samen met Support & Co, de dorpsbelangenvereniging
Sauwerd/Wetsinge, zorgaanbieders en andere belangrijke partners te
onderzoeken in hoeverre het plan van Support & Co kan worden
geconcretiseerd en kan leiden tot een toekomstbestendig concept;
o De raad uiterlijk 1 juni 2016 te informeren over de eerste voorlopige
uitkomsten;
o Bij een positieve uitkomst aan te geven:
 Op welke wijze het plan verder kan worden geconcretiseerd;
 Op welke wijze daarna een pilot kan worden gestart;
 Wat de financiële consequenties zijn inclusief
dekkingsmogelijkheden.
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Wethouder Verschuren geeft een reactie op de motie waarbij hij aangeeft dat
het zijn voorkeur heeft dat het dorp actie onderneemt en niet het college,
zoals in de motie gesteld. De bereidheid bestaat om het dorp daarin te
faciliteren.
De motie wordt door de raad besproken en wethouder Verschuren doet
daarbij de hierna beschreven toezegging, onder de toevoeging dat hij er
daarbij van uitgaat dat de presentatie van het onderzoeksresultaat door
derden (niet door de gemeente) plaatsvindt aan zowel het college als de raad.
Na een korte schorsing wordt – gelet op de toezegging van de wethouder door de indieners van de motie besloten deze in te trekken, met dien
verstande dat zij graag op de hoogte gehouden willen worden van de
ontwikkelingen.
TOEZEGGING:
Het college zal € 2.500 euro bijdragen in de kosten van onderzoek naar een
toekomstbestendig concept voor de supermarkt van Sauwerd en overigens
gemeentelijke beleidsmedewerkers en medewerkers van het zorgloket aan het
onderzoek laten bijdragen door daarin mee te denken en daaraan mee te doen
(Verschuren).
Besluitvormende raadsvergadering
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

11.

Besluitenlijst raad 8 maart 2016
Besluit:
Conform.

12.

Financiering van een aantal grote projecten
Voorstel:
 projectfinanciering in de toekomst mogelijk te maken, en deze keuze te
beperken tot maximaal vier projecten: brede school Baflo, het romp-akkoord
N361, Winsum-West en brede school Winsum;
 in de kadernota 2016 een voorstel te doen voor de aanpassing van onze
rekenrente in de begroting 2017.
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Stemverklaring CDW 2.0
In mijn beleving is met dit voorstel sprake van ad hoc beleid en dat gaat ten
laste van onze burgers. Dat is de reden dat ik dit voorstel niet steun.
Besluit:
Conform (na stemming, met als uitslag: CDW 2.0 1 tegen; rest 14 voor).
12a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Afgevoerd van de agenda (zie punt 9a).

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 10 mei 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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