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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum 

op 20 december 2016  in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen, H.P. Wolters,  

 ChristenUnie: D. Knoops, N.W Gijzen-van Rij   

 GroenLinks: 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, A.T. Molenhuis 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H. 

Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: W.M. Scheepstra-Beukers 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter spreekt een woord van welkom uit aan de aanwezigen en 

degenen die thuis de raadsuitzending volgen. Hij deelt mee dat raadslid 

Scheepstra (GL) met kennisgeving afwezig is.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform. 

 

 

3. Vragenuur 

 

 Door de fractie Gemeentebelangen worden vragen gesteld over het 

minimabeleid en aansluitend stelt de D66 fractie vragen over 

voedselbank. Wethouder Verschuren beantwoordt de vraagstelling.  
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4. Mededelingen 

 

 a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

 

 b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

Raadslid Jonkman doet verslag van de vergadering van het bestuur van 

het Gemeenschappelijk orgaan openbaar primair onderwijs Noord 

Groningen. Aansluitend doet raadslid Werkman verslag van de 

laatstgehouden vergadering van het algemeen bestuur van het 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 

 

5. Herindelingsontwerp BMWE-gemeenten 

 

 Voorstel: 

1. Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een  

gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, 

Winsum en Eemsmond vast te stellen, waarbij de grens van deze 

gemeente komt te liggen zoals weergegeven op de kaart in  

hoofdstuk V. 

2. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken het 

herindelingsontwerp gedurende een periode van 8 weken ter inzage te 

leggen voor  

belanghebbenden met de mogelijkheid hierop te reageren. De  

terinzagelegging breed bekend te maken. 

3. Het herindelingsontwerp te zenden aan het college van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Groningen. 

4. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken de nota van 

zienswijzen en het herindelingsadvies in mei 2017 ter besluitvorming 

aan de vier gemeenteraden voor te leggen. 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel, nadat de voorzitter heeft aangegeven dat 

de daarin genoemde einddatum van de zienswijzetermijn onjuist is en zal 

worden gecorrigeerd. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert 

de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering 

besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

Toezegging: 

In de stuurgroep herindeling zal gevraagd worden de financiële  kengetallen 
van de vier gemeenten (verplicht op basis van het geldende BBV) aan het 
herindelingsontwerp toe te voegen (Michels).  
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6.  Planning Budgetcyclus 2017 

 

 Voorstel: 

 Vaststellen van de planning budgetcyclus 2017 en wijze van behandeling. 

 

 Bespreking: 

De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen 

wenst het woord te voeren, waarna de voorzitter concludeert dat het 

voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

7.  Actualisatie sporttarieven 

 

 Voorstel: 

 

1. Vaststellen van de tarievenverordening voor het gebruik van de 

 gemeentelijke sportaccommodaties in de gemeente Winsum; 

2. De sporttarieven in drie jaar naar het in de Tarievenverordening 

 genoemde niveau te brengen, te beginnen in het sportseizoen 

 2017/2018; 

3. Verhuur/verpachting/ingebruikgeving en exploitatie van de 

 gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties aan te wijzen als 

  activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel

  25h, vijfde lid, van de mededingingswet;  

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel, nadat de heer Slagter namens de 

organisatie van de Vakantiespeldagen Winsum heeft ingesproken en de 

voorzitter de raad heeft gevraagd in zijn besprekingen ook de recent 

ontvangen brieven over dit onderwerp te betrekken. Na het sluiten van de 

beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel aangepast zal 

worden en voor de raadsvergadering van 24 januari 2017 besluitvormend 

kan worden geagendeerd. Voor zover de raad dat wenselijk acht kan – bij 

aanvang van bedoelde raadsvergadering – ook nog opiniërend aan de 

agenda worden toegevoegd.  

 

 Toezegging: 

Er zal een gewijzigd voorstel worden gemaakt, waarbij uitgegaan wordt 

van een harmonisatietermijn van 5 jaar. Verder zal nog overleg worden 

gepleegd met VV Ezinge, VV SIOS en de organisatie van de 

Vakantiespeldagen Winsum (Westerink).   
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8. Instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling 

 

 Voorstel: 

1. In te stemmen met het instellen van een raadsklankbordgroep  

  BMWE-herindeling; 

2. De Notitie instellen Raadsklankbordgroep BMWE-herindeling vast te  

  stellen.  

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.   

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

9. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

10. Bestuursrapportage 2016-2 

 

 Voorstel: 

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2016; 

 de begroting 2016 overeenkomstig deze bestuursrapportage  

 te  wijzigen; 

2. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste  

 bestuursrapportage 2017. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

11. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet uitvoeren Rompakkoord 

 

Voorstel: 

Een voorbereidingskrediet van € 485.000,-- beschikbaar te stellen voor 

de uitvoering van het Rompakkoord. 

 

Stemverklaring PvdA: 

Ik heb de vorige keer een vurig pleidooi gehouden om verjaardagsgeld niet 

in de huishoudportemonnee te laten verdwijnen. We blijven dus waarde 
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hechten aan het kunnen volgen waar de één miljoen euro, die min of 

meer is vrijgevallen, is gebleven.  

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

12. Actualisatie beheerplan kunstwerken 

 

 Voorstel: 

1. Het beheerplan kunstwerken 2017-2021 vast te stellen; 

2. De jaarlijkse exploitatie kunstwerken te verhogen met € 7.500,-- ; 

3. Deze structureel hogere onderhoudskosten mee te nemen in de  

1e bestuursrapportage 2017. 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

13. 1e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de  

 legesverordening 2017 

 

 Voorstel: 

De 1e wijziging “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017” 

inclusief tarieventabel vast te stellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

14. Aanpassing Verordening Starterslening, invoeren Blijvers-lening 

 

 Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie Starterslening; 

2. De Starterslening te continueren en de aangepaste ‘Verordening 

 Starterslening gemeente Winsum 2017’ vast te stellen; 

3. De Blijvers-lening in te voeren en de ‘Verordening Blijvers-lening 

 gemeente Winsum’ vast te stellen; 

4. Ten behoeve van de uitvoering van de Starters- en Blijvers-lening een 

 maximaal bedrag van €1.000.000,- beschikbaar te stellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  
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15. Instellen raadsklankbordgroep BMWE-herindeling 

 

 Voorstel: 

1. In te stemmen met het instellen van een raadsklankbordgroep  

  BMWE-herindeling; 

2. De Notitie instellen Raadsklankbordgroep BMWE-herindeling vast te  

  stellen.  

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

16. Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 

  

Voorstel: 

 Het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 2016 vast te stellen. 

  

Besluit: 

 Conform.  

 

17. Arbeidsvoorwaarden griffier 

  

Voorstel: 

 De arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier vast te stellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

18. 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.  
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19. Begrotingswijziging 

 

 Besluit:  

 Conform.  

 

20.  Sluiting 

 

De voorzitter bedankt aan het einde van de vergadering raadslid 

Willemsen voor haar inzet voor de gemeente Winsum, gedurende de 

periode dat zij raadslid Prummel die vanwege ziekte zijn werkzaamheden 

tijdelijk moest neerleggen heeft vervangen. Aan mevrouw Willemsen 

wordt namens de raad een boeket bloemen aangeboden.  

 

Aansluitend wordt de vergadering om 21.03 uur door de voorzitter 

gesloten.  

 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 17 januari 2017. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 

 


