Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 12 juli 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A.T. Molenhuis, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma (vanaf pt. 5), D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink (vanaf pt. 7)
CDA: P.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: N.R. Werkman
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), M.M.H. Verschuren (GrLi) en
B.G. Westerink (CDA)
Met kennisgeving afwezig: P. Wieringa (GB) en R.M. Prummel (D66)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Van de
raadsleden Wieringa (GB) en Prummel (D66) is bericht van verhindering
ontvangen en raadslid De Vink (PvdA) heeft aangegeven verlaat te zijn.
Raadslid Walma wordt nog verwacht.

2.

Vaststelling agenda
De voorzitter deelt mee dat nog geen controleverklaring is ontvangen bij
de jaarstukken 2015. Hij stelt daarom voor het betreffende agendapunt
(12), heden niet te behandelen, maar donderdag 14 juli a.s. Mocht ook
dan de bedoelde verklaring nog niet van de accountant zijn ontvangen
dan zal de raad een gewijzigd raadsvoorstel voorgelegd worden. De raad
stemt met het vorenstaande (procedure)voorstel in en stelt de agenda
vast.

3.

Vragenuur
Geen.
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4.

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

5.

Algemene beschouwingen op basis van de Kadernota 2016
Voorstel:
1.
2.
3.
4.

In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 20 van de Kadernota
2016;
De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te
nemen in de begroting 2016 en hiervoor deze begroting te
wijzigen;
De meerkosten 2016 in mindering te brengen op het geraamde
begrotingssaldo 2016;
De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in
de concept-begroting 2017.

Bespreking:
De fractievoorzitters spreken hun algemene beschouwingen uit. Verder
wordt een drietal amendementen ingediend en voor deze vergadering een
motie aangekondigd (deze laatste wordt als agendapunt 9a respectieveljik
18a aan de agenda toegevoegd)
Amendement 1 (CDA, VVD, CDW 2.0, CU en GL)
Voorgesteld wordt het voorliggende besluit – ten behoeve van
ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven van dorpshuizen - aan te
vullen met het volgende besluitpunt (6):
Een bedrag van € 50.000 te storten in de reserve cofinanciering en deze
storting te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.
Amendement 2 (CDA, VVD, CDW 2.0, CU en GL)
Voorgesteld wordt het voorliggende besluit aan te vullen met het
volgende besluitpunt (5):
Een dekkingsreserve van € 340.000 te vormen voor het project
aanpassing weg Den Andel – Rasquert en deze storting te dekken uit de
algemene reserve.
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Amendement 3 ( Gemeentebelangen)
Voorgesteld wordt de tekst van besluitpunt 8 onder punt a, luidende: in
te stemmen met de verdere uitwerking van het model “Sportlandschap”
te wijzigen in: in te stemmen met de verdere uitwerking van de
Sportaccommodatie Winsum-West.
6.

Reactie college
De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen en een
reactie op de amendementen.

SCHORSING en heropening
7.

Tweede termijn raad
De raadsfracties geven in tweede termijn hun reacties, nadat is
ingesproken door Serra en Dewi me betrekking tot de verkeerveiligheid
van de verbinding Rasquert – Den Andel, als ook door mevrouw Van
Ingen betreffende Winsum-west en tenslotte door mevrouw Willemsen
over het fietspad Garnwerd – Winsum.

8.

Tweede termijn college
De portefeuillehouders geven antwoord op nog openstaande vragen.

9.

Aanbesteding accountantsdienstverlening
Voorstel:
De offerteaanvraag (met bijlagen) ten behoeve van de gezamenlijke
aanbesteding accountantsdiensten door de BMWE gemeenten en
Werkplein Ability vast te stellen.
Bespreking:
Nadat de voorzitter van het audit committee een korte toelichting heeft
gegeven, wordt het voorstel door de raad besproken. Na het sluiten van
de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.
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9a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Door alle raadsfracties wordt gezamenlijk een motie ingediend betreffende
de Opkoopregeling Nationaal Coördinator Groningen, waarin uitgesproken
wordt:
De NCG nadrukkelijk te verzoeken de bestaande opkoopregeling zodanig
aan te passen dat alle aanvragen, die aan de criteria voldoen, worden
gehonoreerd.
De raadsvoorzitter geeft aan dat in de motie is aangegeven dat door de
NCG een bedrag van maximaal tien miljoen ter beschikking is gesteld. Dit
is onjuist, het is nl. de NAM die dit bedrag beschikbaar heeft gesteld. De
NCG is belast met de uitvoering. De motie zou op dit punt aangepast
moeten worden.
Gelet op het feit dat de motie raadsbreed is ingediend stelt de voorzitter
voor deze verder niet te bespreken, maar daarover - met in achtneming
van de genoemde aanpassing – heden besluitvorming te laten
plaatsvinden. Hiermee wordt ingestemd.

Besluitvormende raadsvergadering
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

11.

Besluitenlijst 14 juni 2016
Besluit:
Conform.

12.

Jaarrekening 2015 – AFGEVOERD van de agenda

13.

Berap 2016-1
Voorstel:

De bestuursrapportage 2016-1 vast te stellen;
1.
de financiële gevolgen voor 2016 mee te nemen in de kadernota
2016;
2.
de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting
2017.
Besluit:
Conform.
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14.

Aanbesteding accountantsdienstverlening
Voorstel:
De offerteaanvraag (met bijlagen) ten behoeve van de gezamenlijke
aanbesteding accountantsdiensten door de BMWE gemeenten en
Werkplein Ability vast te stellen.
Besluit:
Conform.

15.

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en inkomen 2016-2018 en
Strategisch beleidskader 2016-2018
Voorstel:
In te stemmen met:
1.
de Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en
2.
het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018.
Besluit:
Conform.

16.

Benoeming lid Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs
Noord-Groningen
Twee raadsleden hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze
functie, te weten J. Hoekzema (GB) en J.W. Nanninga (GB). Er vindt een
(vrije) stemming plaats. Nadat de stemmen door de benoemde
stemcommissie zijn geteld, wordt de uitslag aan de raad meegedeeld:
J. Hoekzema 6 stemmen en J.W. Nanninga 7 stemmen.
Besluit:
Te benoemen tot lid van het Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair
onderwijs Noord-Groningen:
raadslid J.W. Nanninga

Pagina 5 van 6

17.

Benoeming lid commissie functioneringsgesprekken burgemeester
Raadslid Nanninga is bereid deze functie te vervullen. Er vindt een (vrije)
stemming plaats. Nadat de stemmen door de benoemde stemcommissie
zijn geteld, wordt de uitslag aan de raad meegedeeld: J.W. Nanninga 13
stemmen.
Besluit:
Te benoemen tot lid van de commissie die functioneringsgesprekken voert
met de burgemeester:
raadslid J.W. Nanninga

18.

Begrotingswijziging – AFGEVOERD van de agenda (vanwege het afvoeren
van agendapunt 12 Jaarstukken 2015)

18a.

Motie vreemd aan de orde van de dag (aangepast)
Besluit:
De raad spreekt uit de NCG nadrukkelijk te verzoeken de bestaande
opkoopregeling zodanig toe te passen dat alle aanvragen, die aan de
criteria voldoen, worden gehonoreerd.

19.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.23 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 13 september 2016.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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