Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op
14 juni 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. Mulder (Plaatsvervangend raadsgriffier)
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A.T. Molenhuis, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
PvdA: J. W. Nanninga,
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: R.M. Prummel (D66), H.P. de Vink (PvdA) en P. Wieringa
(Gemeentebelangen).
Verslaglegging: J. Mulder (Plaatsvervangend raadsgriffier)
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de
aanwezigen, als ook aan degenen die de raadsvergadering thuis live volgen.
De voorzitter geeft aan dat er drie raadsleden (de heer Prummel, de heer de
Vink en de heer Wieringa) met kennisgeving afwezig zijn.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over het zwembad de Hoge Vier in Winsum. De
PvdA- fractie vraagt of de wethouder een bezoek wil organiseren en hoe de
communicatie is gegaan en nu gaat, tussen de gemeente en het zwembad
bestuur. Wethouder Verschuren beantwoordt de vraagstelling.
De CDA-fractie stelt vragen over de (wild-)groei van de bermen, het
maaibeleid en vraagt hoe het zit met de veiligheid van de verkeersdeelnemers.
Wethouder Blok beantwoordt de vraagstelling.
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4.

Mededelingen
a.

Vanuit het college

Geen.
b.

Afgevaardigden vanuit de raad

Raadslid Werkman meldt dat hij een uitnodiging heeft gekregen van het
vuilverwerkingsbedrijf en daar is een introductie bijeenkomst geweest voor
nieuwe AB-leden. Het vuilverwerkingsbedrijf heeft wat vertelt over hoe het
daar gaat in het bedrijf. Deze week is er een AB-vergadering waarin de
jaarstukken en de begroting wordt behandeld.
5.

Coalitieakkoord en Bestuursafspraken 2016 – 2018
De raadsleden Scheepstra-Beukers, Jonkman en Nanninga geven een
toelichting op het coalitieakkoord en de bestuursafspraken 2016-2018. De
raadsleden Hoekzema en Werkman reageren vervolgens op deze toelichting.

6.

Toekomstbestendig maken dorpshuis Artharpe
Voorstel:
1.
2.

Een cofinancieringsbijdrage beschikbaar stellen van € 10.000, Deze kosten ten laste te brengen van de Reserve Cofinancieringen

Bespreking:
Raadslid Scheepstra-Beukers geeft aan dat GroenLinks het voorstel wil
steunen. Raadslid Jonkman geeft aan dat VVD het voorstel ook wil steunen.
Raadslid Hoekzema van GemeenteBelangen en raadslid Nanninga van de PvdA
geven ook aan het voorstel te willen steunen.
7.

Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017
Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg
Voorstel:
Geen besluit i.v.m. mogelijkheid indienen zienswijze. Geadviseerd wordt geen
zienswijze in te dienen.
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Bespreking:
De raad heeft besloten, na bespreking van de stukken, om een zienswijze te
formuleren en deze zal schriftelijk
De burgemeester geeft aan dat er een analyse komt over de begroting en dat
wordt meegenomen in de zienswijze. De burgemeester meldt verder dat wat
betreft de indexatie geen ondersteuning is en dat de indexatie niet wordt
meegenomen in de zienswijze.
8.

Voorlopige jaarrekening 2015 en Conceptbegroting 2017 Veiligheidsregio
Groningen
Voorstel:
Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2015 en de concept
Beleidsbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Groningen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze
te geven.
Bespreking:
Conform.

9.

Concept Jaarrekening Ability 2015
Voorstel:
1.

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept jaarstukken en
jaarrekening 2015 Ability

2.

Het volgende gevoelen over de concept jaarstukken en jaarrekening
2015 aan het Dagelijks Bestuur van Ability kenbaar te maken:
a.
de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept)
jaarstukken en jaarrekening 2015 en kan zich vinden in het
onttrekken van het negatieve resultaat van € 186.000,- aan de
Algemene reserve;
b.
stelt vooralsnog geen extra subsidie beschikbaar voor een
dotatie aan de bestemmingsreserves ICT en
Transitievergoeding, maar vraagt het Dagelijks Bestuur van
Ability –indien nodig- een begrotingswijziging aan te raden voor
te leggen;
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Bespreking:
Conform.
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:
Conform.
Besluitvormende raadsvergadering
11.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

12.

Besluitenlijsten raad 24 mei 2016
Besluit:
Conform.

13.

Damoclesbeleid gemeente Winsum, wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening
Voorstel:
De raad besluit artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Winsum 2011 (APV) te wijzigen.
Besluit:
Conform.
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14.

Wijziging Artikel 2.38 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(Nachtregister)
Voorstel:
De raad besluit artikel 2.38 van de APV te wijzigen.
Bespreking:
Conform.

15.

Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Baflo
Voorstel:
Het bestemmingsplan Integraal kindcentrum Baflo – Rasquert ongewijzigd
vast te stellen.
Bespreking:
Conform.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:50 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 12 juli 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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