Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 13 september 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, D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
PvdA: H.P. de Vink
CDA: P.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
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), R.M. Prummel (D66), H.T. Jonkman
(VVD) en J.W. Nanninga (PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
Aansluitend meldt hij de afwezigheid – met kennisgeving – van de
raadsleden Wieringa, Prummel, Jonkman en Nanninga.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Vragenuur
De CDW 2.0-fractie stelt vragen over zwembad De Hoge Vier. Deze
vragen worden door wethouder Westerink beantwoord.
Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over de stand van zaken
betreffende diverse grote gemeentelijke projecten, zoals het Boogplein, de
N361, veilige spoorwegovergangen en het sportpark Winsum-west. Deze
vragen worden door de wethouders Blok en Westerink beantwoord.
TOEZEGGING:
De raad krijgt informatie over de opdracht die aan BCB is verstrekt, welke
kosten daarmee gemoeid zijn en ten laste van welk budget dit wordt
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gebracht. Het door BCB op te stellen rapport zal aan de raad beschikbaar
worden gesteld (actie: Westerink).
4.

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

5.

Beheer speelvoorzieningen 2016-2019
Voorstel:

1. Het beheer van speelvoorzieningen conform adviesnota
Beheer speelvoorzieningen 2016 – 2019 uit te voeren;
2. Het onderhoudsbudget speeltuinen, met ingang van 2016 te verlagen tot
€ 31.000,--;
3. Een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven voor speelvoorzieningen
in de periode 2016-2019, en daarvoor het restant vervangingsbudget
speelvoorzieningen in te zetten;
4. Een egalisatiereserve onderhoud speelterreinen in te stellen, en tevens om
de gemiddelde exploitatielasten (onderhoudskosten) van de speeltuinen vast
te stellen op € 38.361;
5. Jaarlijks het saldo tussen de werkelijke lasten en dit vastgestelde bedrag te
egaliseren met de egalisatiereserve;
6. Het structurele voordeel van dit voorstel ad € 10.350 toe te voegen aan het
begrotingsresultaat.
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.
6.

Kader Leefbaarheid “Winsumer dorpen leefbaar”
Voorstel:

-

het Kader “Winsumer dorpen leefbaar” vast te stellen;
het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te stellen
voor het kader leefbaarheid: ‘Winsumer dorpen leefbaar’ en te onttrekken
aan de reserve lopende verplichtingen.
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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
raadsvergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
7.

Welstandsnota 2016
Voorstel:
De Welstandsnota Winsum 2016 vast te stellen en gelijktijdig de oude
regelingen (Welstandsnota Winsum d.d. april 2004 en het regionaal
Welstandsplan Noord-Groningen d.d. september 2003) in te trekken.
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.

8.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht Winsum.
Voorstel:

Het college stelt de raad voor de Verordening kwaliteit vergunningverlening,
toezicht en handhaving omgevingsrecht Winsum vast te stellen en kennis te
nemen van de overige bijlagen.
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.

Handhavingsverordening Participatie, IOAW, IOAZ
Voorstel:

In te stemmen met de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ.
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.
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10.

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. Geen van de aanwezigen
geeft aan het woord te willen voeren. De voorzitter concludeert dat het
voorstel voor de volgende raadsvergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.
Besluitvormende raadsvergadering
11.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

12.

Besluitenlijsten raad 28 juni, 12 juli en 14 juli 2016
De voorzitter meldt dat enkele tekstuele aanpassingen zijn gevraagd. Het
betreft:
Besluitenlijst raad 28 juni 2016:
In de tekst is achter de naam van raadslid Werkman enkele malen “CDA”
vermeld. Dit moet zijn “CDW 2.0).
Besluitenlijst 14 juli 2016:
- in de aanhef zijn de raadsleden Wieringa en Prummel als “aanwezig”
vermeld, zij waren echter met kennisgeving afwezig;
- het voorstel onder punt 3a start met beslispunt “2” dit moet zijn
“1”;
- de stemverklaring onder motie 1 (agendapunt 4), vierde regel: “ik de
hoor de wethouder…..” moet zijn “ik hoor de wethouder….”.
Voorgesteld wordt de (drie) besluitenlijsten – met inbegrip van deze
aanpassingen vast te stellen.
Besluit:
Conform.

13.

Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 27 september 2016.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier
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