Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 24 mei 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: A.T. Molenhuis en (na installatie), G.Groen,
J. Hoekzema, 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, 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)
Verslaglegging: J. van der Meer
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.
Vervolgens leest de voorzitter een drietal brieven voor. Het betreft
respectievelijk de ontslagbrief van raadslid Van Bolhuis, wethouder Wieringa
en raadslid Bandsma. Omdat genoemde raadsleden een openbaar afscheid niet
op prijs stellen, zal dit – met instemming van de raad – in klein comité
plaatsvinden (voorzitter en griffier). De heer Wieringa kan heden worden
geïnstalleerd als raadslid. Van hem wordt derhalve geen afscheid genomen.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

2a.

Onderzoek van de geloofsbrieven van nieuw te benoemen raadsleden
Voorstel:
Groen, G. (Gerrit) lijst nummer 2 (GEMEENTEBELANGEN WINSUM),
wonende te Baflo te benoemen als raadslid.
Hoekzema, J. (Jaap), lijst nummer 2 (GEMEENTEBELANGEN WINSUM),
wonende te Winsum, te benomen als raadslid;
Wieringa, P. (Piet) lijst nummer 2 (GEMEENTEBELANGEN WINSUM),
wonende te Baflo, te benoemen als raadslid.
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Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit mevrouw
W.M. Scheepstra-Beukers (GL), N.R. Werkman (CDW 2.0) en R.M. Prummel
(D66) om de geloofsbrieven van de heren Groen, Hoekzema en Wieringa te
onderzoeken. Na een korte schorsing deelt mevrouw Scheepstra namens de
onderzoekscommissie mee dat de geloofsbrieven zoals deze zijn overgelegd in
orde zijn bevonden. Er zijn dan ook geen bezwaren tegen toelating van de
heren Groen, Hoekzema en Wieringa tot de gemeenteraad. De heren Groen en
Wieringa leggen vervolgens de belofte af en de heer Hoekzema de eed. De
heren worden gefeliciteerd en nemen plaats in de vergadering.
3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over (evaluatie van) de reconstructie van de
Onderdendamsterweg. Wethouder Blok beantwoordt de vraagstelling.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Raadslid Nanninga meldt dat hij de laatste vergadering van het algemeen
bestuur van Ability heeft bijgewoond. In de vergadering is alleen het verslag
vastgesteld van vorige vergadering. Inhoudelijk is derhalve niets nieuws te
melden.

5.

Damoclesbeleid gemeente Winsum, wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening
Voorstel:
1. Artikel 2:41 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Winsum
2011 als volgt te wijzigen:
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet
gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die
woning of dat lokaal behorend erf te betreden;
2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten
woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die
woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk
lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden;
3. Deze verboden gelden niet voor personen wier aanwezigheid in de
woning of het lokaal wegens dringende reden noodzakelijk is;
4. De burgemeester is bevoegd van de in het eerste en tweede lid
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bedoelde verboden ontheffing te verlenen.
2.

Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

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.

Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
Voorstel:
Het college adviseert de raad om kennis te nemen van zowel de jaarrekening
2015 als de begroting 2017 en geen aanleiding te zien om hierover een
zienswijze uit te brengen aan het dagelijks bestuur van het
Vuilverwerkingsbedrijf.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen geeft
de voorzitter een samenvatting van de zienswijze van de raad. Deze
zienswijze zal schriftelijk aan het dagelijks bestuur worden meegedeeld.

7.

Wijziging Artikel 2.38 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(Nachtregister)
Voorstel:
1.

Artikel 2.38 van de Algemeen Plaatselijk Verordening als volgt te
wijzigen:
Artikel 2.38 Verschaffing gegevens nachtregister
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is
verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevend van die inrichting
volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en
dag van vertrek te verstrekken.

2.

Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking.

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.
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8.

Bestemmingsplan Integraal Kindcentrum Baflo
Voorstel:
Het bestemmingsplan Integraal kindcentrum Baflo – Rasquert met nummer
NL.IMRO.0053.BPBA2015INBR1-OW01 ongewijzigd vast te stellen.
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.

Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijsten raad 10 mei 2016
Besluit:
Conform.

11.

Ontwikkeling Boogplein
Voorstel:
1. de initiatiefnemers Sennema/Wierenga tot 1 september 2016 de tijd te
geven om te komen tot een definitief plan op basis waarvan een go/no-go
besluit door de raad wordt genomen;
2. kennis te nemen van de visie voor een kleinschalige ontwikkeling en deze
financieel verder uit te werken
Stemverklaring CDW 2.0):
Ik kan instemmen met besluitpunt 1. Liever had ik gezien dat bij besluitpunt 2
een tweesporenbeleid toegepast zou worden, ook in verband met de snelheid
van de gemeentelijke herindeling, zodat niet onnodig tijd verloren gaat.
Desondanks wil ik het proces niet frustreren en zal ik het voorstel steunen.
Besluit:
Conform (GL (2) en D66 (1) samen tegen; rest 12 voor).

Pagina 4 van 5

12.

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.
13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 14 juni 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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