Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 12 januari 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: 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 (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: J. W. Nanninga (PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en een
nieuwjaarswens. Hij meldt de afwezigheid van raadslid Nanninga (PvdA).

2.

Vaststelling agenda
Vanwege de publieke belangstelling voor agendapunt 7 – jeugdsozennotitie –
en studieverplichtingen van de aanwezige jeugd wordt voorgesteld de
agendapunten 5 en 7 te wisselen.
De agenda wordt – met inbegrip van de voorgestelde aanpassing –
vastgesteld.

3.

Vragenuur
De fractie van CDW 2.0 stelt vragen over de “slinger” in de Oude Dijk te Den
Andel waarop wethouder Hoekzema antwoordt.
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Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over de aanbesteding WMO en
verder over de zogeheten fashion-cheque. Wethouder Verschuren
beantwoordt de vragen en doet een toezegging.
Vanuit de VVD-fractie zijn er vragen over het collegebesluit tot afschaffing
van de (gemeentelijke) nieuwjaarsreceptie. De heer Michels antwoordt (als
portefeuillehouder) op de vraagstelling.
Tenslotte stelt de CDA-fractie vragen over schade tijdens de jaarwisseling en
over het gemeentelijk strooibeleid in het buitengebied, bij extreme
omstandigheden. De vragen over deze onderwerpen worden respectievelijk
door de heer Michels (als portefeuillehouder) en wethouder Blok beantwoord.
TOEZEGGING:
In de monitor WMO/Sociaal domein zal een paragraaf worden opgenomen
waarin beschreven wordt hoe de overgang van de “oude” naar de
“nieuwe”aanbieders in de praktijk is verlopen (Verschuren).
4.

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

5.

Klimaatbeleid 2015-2020 gemeente Winsum
Voorstel:
1 Het Klimaatbeleid 2015-2020 gemeente Winsum vast te stellen
2 De overgebleven fondsen, ad € 76.774,33, uit de Duurzaamheidsfondsen
De Brake II, Groenlanden, Oosterhuisen conform de Nota Reserves en
Voorzieningen te storten in een reserve Duurzaamheid.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGING:
Er zal – zo mogelijk in samenwerking met de raad – een
uitvoeringsprogramma voor de eerstkomende jaren worden opgesteld (Blok).
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6.

Aanpassen Centrumregeling beschermd wonen en opvang
Voorstel:
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid
betreft, toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Centrumregeling
beschermd wonen Groningen (vastgesteld op datum 2 december 2014) door
deze te vervangen door de regeling Centrumregeling beschermd wonen en
opvang Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

7.

Jeugdsozennotitie
Voorstel:
De Jeugdsozennotitie vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het – na aanpassing op een tweetal punten voor de voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.

8.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan
Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Voorstel:
1.

In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
conform de bijlage.

2.

In te stemmen met aanwijzen van twee leden uit de raad als lid van
het bestuur van het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair
onderwijs Noord Groningen.

Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de raadsleden geeft
aan het woord te willen voeren over dit voorstel. De voorzitter concludeert
dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.
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9.

Vaststellen bestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd ligweide
Voorstel:
De zienswijzennota vast te stellen en het bestemmingsplan Recreatiecentrum
Garnwerd – Ligweide met nummer NL.IMRO.0053.BPGA2015INBR1-VA01
gewijzigd vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Een aantal fracties geeft de wenselijkheid van
aanpassing van het voorstel. Dit nu na het gereedkomen daarvan extern
juridisch advies is ontvangen, waarvan de inhoud nog niet in het voorstel is
verwerkt. Het college geeft aan het voorstel te willen aanpassen. De raad
besluit het punt van de besluitvormende agenda (heden) af te voeren.

Besluitvormende raadsvergadering
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

11.

Besluitenlijst raad 24 november en 8 december 2015
Besluit:
Conform.

12.

Vaststellen bestemmingsplan Recreatiecentrum Garnwerd ligweide
Afgevoerd van de agenda (zie punt 9).

13.

Planning Budgetcyclus 2016 en wijze van behandeling
Voorstel:
De planning budgetcyclus 2016 en wijze van behandeling vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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14.

Ontslag en benoeming plaatsvervangend raadsvoorzitter
Voorstel:
1. raadslid N.R. Werkman te ontslaan als plaatsvervangend raadsvoorzitter;
2. raadslid H.P. de Vink te benoemen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter.
Besluit:
Conform.

15.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Orgaan
Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Voorstel:
1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
conform de bijlage.
2. In te stemmen met aanwijzen van twee leden uit de raad als lid van het
bestuur van het Gemeenschappelijk orgaan Openbaar primair onderwijs
Noord Groningen.
Besluit:
Conform.

16.

Benoeming leden bestuur gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk
Orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
Voorstel:
te benoemen tot lid van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling
“Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen”:
1. raadslid L.T. Bandsma
2. raadslid H.T. Jonkman
Besluit:
Conform.
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17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 26 januari 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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