Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 13 oktober 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
D66: J.J. Willemsen-de Jong
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)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden P. Wieringa (GB) en A.T.
Molenhuis(GB), alsmede wethouder B.G. Westerink (CDA)
Verslaglegging: J. van der Meer

Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. De
raadsleden Wieringa en Molenhuis (beiden GB) zijn met kennisgeving
afwezig. Dit geldt ook voor wethouder Westerink (CDA). Meegedeeld
wordt dat wereldwijd problemen zijn met het internet. Mogelijk dat dit
ook een probleem voor de internetuitzending van deze raadsvergadering
tot gevolg heeft. Vooralsnog is dit echter niet het geval.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE
Voorstel:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

de keuze voor de samenvoeging van de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari 2019 te bekrachtigen;
dit besluit ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen;
de verkenning van andere varianten af te sluiten;
het college samen met de andere betrokken colleges op te dragen
het spoor van de BMWE-variant verder uit te werken en deze
uitwerking dit kalenderjaar aan de raad voor te leggen, zulks op de
voet zoals is aangegeven in het hierbij behorende raadsvoorstel;
het plan van aanpak visievorming en naamgeving vast te stellen;
het plan van aanpak voorbereiding wetgeving herindeling
BMWE-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen;
in te stemmen met een voorbereidingskrediet gemeentelijke
herindeling van € 62.500 en deze in afwachting van de
herindelingsuitkering voorlopig te dekken door een onttrekking aan
de algemene reserve.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel deze avond ook
besluitvorming kan plaatsvinden.
4.

Plan van Aanpak Volksraadpleging Middag-Humsterland
Voorstel:
Het Plan van Aanpak Volksraadpleging Middag-Humsterland vast te
stellen en de uitvoering daarvan in handen te stellen van het college.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel nadat de heer F. Leutscher gebruikt heeft
gemaakt van het spreekrecht. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel deze avond ook
besluitvorming kan plaatsvinden.
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Besluitvormende raadsvergadering
5.

Bekrachtiging voornemen herindeling BMWE
Voorstel:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

de keuze voor de samenvoeging van de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond per 1 januari 2019 te
bekrachtigen;
dit besluit ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen;
de verkenning van andere varianten af te sluiten;
het college samen met de andere betrokken colleges op te dragen
het spoor van de BMWE-variant verder uit te werken en deze
uitwerking dit kalenderjaar aan de raad voor te leggen, zulks op de
voet zoals is aangegeven in het hierbij behorende raadsvoorstel;
het plan van aanpak visievorming en naamgeving vast te stellen;
het plan van aanpak voorbereiding wetgeving herindeling
BMWE-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen;
in te stemmen met een voorbereidingskrediet gemeentelijke
herindeling van € 62.500 en deze in afwachting van de
herindelingsuitkering voorlopig te dekken door een onttrekking aan
de algemene reserve.

Besluit:
Conform.
6.

Plan van Aanpak Volksraadpleging Middag-Humsterland
Voorstel:
Het Plan van Aanpak Volksraadpleging Middag-Humsterland vast te
stellen en de uitvoering daarvan in handen te stellen van het college.
Besluit:
Conform.

7.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.
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8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 8 november 2016.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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