Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 19 april 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: J. W. Nanninga, H.P. de Vink
CDA: P.F. Ritzema
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: Y. Sijbrandij (CDA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de
afwezigheid – met kennisgeving – van raadslid Sijbrandij (CDA).

2.

Vaststelling agenda
De fractie GB stelt voor om het onderwerp “Ontwerp Kindcentrum Baflo –
Rasquert niet alleen besluitvormend, maar ook nog opiniërend te behandelen.
Dit laatste vanwege nadere informatie over dit onderwerp, die recent is
ontvangen van de portefeuillehouder. Genoemd onderwerp wordt toegevoegd
als agendapunt 6a, waarna de agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de startersleningen welke door wethouder
Blok worden beantwoord. Aansluitend stelt genoemde fractie enkele vragen
over de voortgang van de ontwikkeling van Winsum-West (gelet op het feit
dat de voetbalclubs nu gefuseerd zijn). Wethouder Verschuren beantwoordt
deze vraagstelling.
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Door de CU-fractie worden vragen gesteld over de “brandbrief” betreffende
het zwembad te Winsum, waarop wethouder Verschuren een reactie geeft.
Vanuit de D66-fractie wordt wethouder Verschuren bevraagd over
burgerparticipatie en het pact van samenredzaamheid. De vragen worden
beantwoord en overigens wordt een toezegging gedaan.
TOEZEGGING:
De raad krijgt een opgave van de tot nu gemaakte kosten van het pact van
samenredzaamheid (Verschuren).
4.

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

5.

Plan schuldhulpverlening 2016-2020
Voorstel:
Het beleidsplan 'Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne en Winsum
2016-2020' vast te stellen.
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.

6.

Evaluatie Economisch beleid
Voorstel:
1. Verder te gaan met uitvoering van de meeste Actiepunten uit het
Actieplan;
2. De samenwerkingsgedachte met alle betrokken partijen in het
kernwinkelgebied vorm te geven;
3. Uit het rapport van het Kenniscentrum Noorderruimte de aanbevelingen
2,4-7 overnemen, aanbeveling 1 pas op een later moment te doen
en aanbeveling 8 eerst nog verder te bespreken met het
Ondernemersplatform;
4. Het huidige detailhandelsbeleid continueren.
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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 vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
6a.

Ontwerp Kindcentrum Baflo – Rasquert
Voorstel:
1. Het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert vast te stellen;
2. Een krediet van € 5.592.319 beschikbaar te stellen;
3. De te ontvangen bijdragen van derden ad € 1.394.887 hierop in mindering
te brengen;
4. Het resterende bedrag ad € 4.1978.432 te activeren en af te schrijven.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
TOEZEGGING:
Ingeval daadwerkelijk een btw-voordeel wordt verkregen, zal aan de raad een
voorstel worden gedaan tot aanpassing van het krediet en de kapitaallasten
(Blok).

Besluitvormende raadsvergadering
7.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

8.

Besluitenlijst raad 22 maart 2016
Besluit:
Conform.

9.

Ontwerp Kindcentrum Baflo-Rasquert
Voorstel:
1.
2.
3.

Het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert vast te stellen,
Een krediet van € 5.592.319 beschikbaar te stellen;
De te ontvangen bijdragen van derden ad € 1.394.887 hierop in
mindering te brengen;
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4.

Het resterende bedrag ad € 4.197.432 te activeren en af te schrijven.

Besluit:
Conform.
10.

Integraal centrum voor zorg en onderwijs Winsum
Voorstel:
1. De Visie op ontwikkeling Kindcentrum Winsum vast te stellen;
2. Een nadere verkenning van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven uit
te werken;
3. Hiervoor een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen;
4. Dit bedrag in 3 jaar af te schrijven en de kapitaallasten te egaliseren via de
reserve onderwijshuisvestingsvoorzieningen.
Stemverklaring VVD (later overgenomen door CDW 2.0 en D66):
Mijn fractie is op voorhand niet overtuigd of de huisvesting van een school
voor primair onderwijs en een verpleeghuis in één gebouw, met de nodige
wisselwerking, pedagogisch verantwoord is. Wij hopen dat de verkenning
zoals beoogd in besluitpunt 2 hier in de nabije toekomst duidelijkheid
verschaft. Wij zullen het voorliggende voorstel steunen, maar schorten ons
oordeel over de gekozen constructie op.
Besluit:
Conform.

11.

Aanpassen regeling “Aanwijzen categorieën waarin geen verklaring van geen
bedenkingen vereist is” en van de model-indeling uit de “beleidsregel
Bestemmingsplannen”
Voorstel:
1.

2.

3.

Als categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenking is vereist aan te wijzen: alle projecten of ontwikkelingen op
perceelsniveau die in lijn zijn met de algemene beleidsstukken van de
gemeente, zoals de structuurvisie, detailhandelsvisie etc. (conform model
1 van de beleidsregel bestemmingsplannen);
Te bepalen dat voor grootschalige of complexe projecten of
ontwikkelingen die niet in lijn zijn met de algemene beleidsstukken van de
gemeente, wel een verklaring van geen bedenking vereist is;
De indeling in modellen in de Beleidsregel bestemmingsplannen aan te
passen conform het schema ‘modellen beleidsregel bestemmingsplannen
2016’ in de bijlage van dit besluit;
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4.

5.

Zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan voor
aanvragen voor omgevingsvergunningen die vallen onder 1 te delegeren
aan burgemeester en wethouders;
te bepalen dat dit besluit op de dag na de openbare bekendmaking in
werking treedt en van toepassing is op alle lopende en nieuwe aanvragen
omgevingsvergunning. De oude regeling “Aanwijzen categorieën waarin
geen verklaring van geen bedenkingen vereist is” van 16 december 2010
komt hiermee te vervallen. De model-indeling uit de beleidsregel
bestemmingsplannen van 12 april 2011 is hiermee gewijzigd.

Besluit:
Conform.
12.

Verantwoording fractiebijdragen 2015 en toekenning fractiebijdragen 2016
Voorstel:
1) De financiële overzichten van de in het jaar 2015 in de raad
vertegenwoordigde fracties vast te stellen;
2) De reserve van de fractie van de ChristenUnie per 31 december 2015
vast te stellen op € 448,95 en de fractiebijdrage 2016 op € 500,00
+ € 624,00 in totaal € 1.124,00;
3) De reserve van de fractie van het CDA per 31 december 2015 vast te
stellen op € 466,51 en de fractiebijdrage 2016 op € 500,00
+ € 624,00 in totaal € 1.124,00;
De reserve van de fractie van Gemeentebelangen per 31 december
2015 vast te stellen op € 449,14 en de fractiebijdrage 2016 op
€ 500,00 + € 624,00 in totaal € 1.124,00;
4) De reserve van de fractie van GroenLinks per 31 december 2015 vast te
stellen op € 345,03. En de fractiebijdrage 2016 op € 500,00;
5) De reserve van de fractie van de PvdA per 31 december 2015 vast te
stellen op € 500,00, het meerdere bedrag van 107,00 te zien als
voorschot op de fractiebijdrage 2016 en de (door de gemeente nog te
betalen fractiebijdrage 2016 te bepalen op € 393,00 + € 624,00 in
totaal € 1.017,00;
6) De reserve van de fractie van de VVD per 31 december 2015 vast te
stellen op € 500,00 het meerdere bedrag van € 500,00 te zien als
voorschot op de reguliere fractiebijdrage 2016 en de (door de gemeente
nog te betalen) fractiebijdrage 2016 (vergoeding kosten fractie-assistent)
te bepalen op € 624,00.
7) De reserve van de fractie van D66 per 31 december 2015 vast te stellen
op € 399,85 en de fractiebijdrage 2016 op € 500,00 + € 624,00 in
totaal € 1.124,00.
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Besluit:
Conform.
13.

Benoeming 2e plaatsvervangend griffier
Voorstel:
Mevrouw Petronella Maria Fijke Mulder, geboren 27 december 1989 te
Nieuwolda en wonende te Groningen, met ingang van 20 april 2016 te
benoemen als 2e plaatsvervangend griffier van de gemeente Winsum.
Besluit:
Conform.

14.

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’.

Besluit:
Conform.
15.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

16.

Voordracht, verkiezing en installatie wethouder
Voorstel:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Voordracht nieuwe wethouder en tijdsbestedingsnorm (mondeling);
Benoeming commissie van onderzoek geloofsbrieven kandidaat
wethouder;
Verslag commissie onderzoek geloofsbrieven (mondeling);
Verkiezing wethouder;
Vaststellen tijdsbestedingsnorm;
Installatie wethouder
- gevraagd wordt of de benoeming wordt aanvaard;
- de benoemde wethouder legt de belofte af.
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Bespreking en besluiten:
Raadslid Kersaan – fractievoorzitter GB – stelt voor raadslid P. Wieringa te
benoemen tot wethouder, met een tijdbestedingsfactor van 0,85.
Er volgt een korte bespreking.
Op voorstel van de voorzitter benoemt de raad vervolgens de raadsleden
Ritzema, Scheepstra en Nanninga tot lid van de commissie die de
geloofsbrieven van de heer Wieringa zal onderzoeken. De commissie
onderzoekt de geloofsbrieven en rapporteert aan de hand daarvan – als ook
gezien de rapportage naar aanleiding van de integriteitsscan - positief over de
mogelijke benoeming van de heer Wieringa.
Op voorstel van de voorzitter benoemt de raad de raadsleden Jonkman en
Prummel tot lid van het stembureau, vanwege schriftelijke stemming over de
benoeming van een nieuwe wethouder.
Na stemming, worden de stembriefjes door het stembureau geteld, de uitslag
bepaald en wordt als volgt gerapporteerd: 12 stemmen voor de heer Wieringa,
1 stem voor mevrouw Van Bolhuis en 1 blanco stem.
De voorzitter vraagt of de raad instemt met de tijdbestedingsnorm van de
zojuist gekozen wethouder. Hiertoe wordt conform besloten.
De gekozen wethouder wordt gevraagd of hij zijn benoeming aanvaard. De
heer Wieringa antwoordt bevestigend.
De wethouder legt de belofte af, waarna hij wordt gefeliciteerd met zijn
benoeming.
16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 10 mei 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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