Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 25 oktober 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen
ChristenUnie: D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, 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
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H.
Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden A.T. Molenhuis (GB), P. Wieringa (GB)
en H. Walma (CU), alsmede wethouder B.G. Westerink (CDA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom en doet
mededeling van de afwezigheid van de raadsleden Molenhuis (GB),
Wieringa (GB) en Walma (CU), alsmede van wethouder Westerink (CDA).
Aansluitend deelt de voorzitter mee dat heden een brief is ontvangen van
het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen, waarin zij
meedeelt dat zij de Arhi-procedure voor de zeven gemeenten in NoordGroningen heeft beëindigd. De BMWE-gemeenten kunnen derhalve het
Arhi-proces om te komen tot een herindelingsvoorstel voor deze vier
gemeenten ter hand nemen.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
Geen.
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4.

Mededelingen
a. vanuit het college
Geen.
b. door afgevaardigden uit de raad
Geen.

5.

Concept Begroting 2017 GR Participatie Noord Groningen
Voorstel:
1.
2.

Kennis nemen van de concept begroting 2017 GR Participatie
Noord Groningen
Het volgende gevoelen over de concept begroting 2017 aan het
Dagelijks Bestuur van de GR participatie Noord Groningen kenbaar
te maken:
 de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) begroting
2017 en het conform verwerken in de begroting van de gemeente;
 de raad draagt het college op om bij het bestuur van de GR er op
aan te dringen om invulling te geven aan het aspect transparantie
en integratie in de bedrijfsvoering bij de aanpassing van de
begroting 2017 en verder;
 de raad spreekt haar zorg uit over de financiële tekorten voor de
verdere toekomst draagt het college op om de GR op te dragen
om met een plan om te verwachte tekorten terug te dringen;
 de raad geeft verder aan dat bij het terugdringen van het tekort
gebruik gemaakt dient te maken van de bijstelling van beleid.
Hierbij kan zij mede sturen op de volgende vier beïnvloedbare
parameters:
- wijze van inzet van het re-integratiebudget;
- verhoging omzet vanuit de gemeenten naar de GR;
- sanering van bedrijfsonderdelen;
- bezuiniging op de bedrijfsvoering.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad in meerderheid de voorgestelde
zienswijze overneemt.
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6.
Overheidsparticipatie; ‘het dorpsbudget’ en ‘the Right to
Challenge’
Voorstel:
1.
2.

3.

Kennis te nemen van de notitie ‘van inwonersparticipatie naar
overheidsparticipatie’;
De adviezen voor de keuzen die in de notitie ‘van
inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie’ worden aangereikt,
over te nemen;
Zowel in 2017 als 2018 € 25.000, - te onttrekken uit de reserve
Wmo voor experimenten met dorpsbudgetten en
‘the Right to Challenge.

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.
Besluitvormende raadsvergadering
7.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

8.

Besluitenlijst raad 27 september 2016
Besluit:
Conform.

9.

Vaststellen van de Visie Wonen en zorg gemeente Winsum
Voorstel:
De Visie wonen en zorg gemeente Winsum vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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10.

Renovatie clubgebouw ijsbaan Winsum
Voorstel:
1.
2.

De gevraagde cofinancieringsbijdrage van € 10.000,-- beschikbaar te
stellen.
Deze kosten ten laste van de Reserve Cofinancieringen te brengen.

Besluit:
Conform.
11.

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.
12.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 8 november 2016.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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