Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 26 januari 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, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: N.R. Werkman
Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU)
en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig:
Verslaglegging: J. van der Meer

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de
aanwezigen.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De GroenLinks-fractie stelt vragen over de cultuurprijs van de gemeente
Winsum (2016), waarop door de heer Michels, portefeuillehouder, wordt
geantwoord.
Vanuit de CDA-fractie worden vragen gesteld over de Code Verantwoordelijk
Marktgedrag Thuisondersteuning. Wethouder Verschuren reageert op de
vraagstelling waarbij hij aangeeft dat deze ook in de raad van de gemeente
Eemsmond aan de orde zijn gesteld. De schriftelijke beantwoording die daarop
is gegeven zal ook aan de raadsleden hier worden toegezonden.
Vervolgens stelt de CDA-fractie vragen over het “ommetje” Maarhuizen.
Vragen die door wethouder Hoekzema worden beantwoord.
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Door de fractie van de PvdA worden vragen gesteld betreffende de eigen
bijdrage voor de WMO. Op deze vraagstelling wordt door wethouder
Verschuren geantwoord.
De CU-fractie heeft enkele vragen voor wethouder Verschuren betreffende de
huisvesting van extra statushouders in de gemeente Winsum. Genoemde
wethouder beantwoordt de vraagstelling.
Tenslotte worden door de CDW 2.0-fractie vragen gesteld over de “Zorg voor
elkaar” winteractie, waarop wethouder Blok antwoord geeft.
4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Wethouder Hoekzema meldt dat aan de raad is toegezegd dat eind januari
2016 nadere informatie zou volgen over de mogelijke invulling van het
Boogplein. Dit wordt iets later, aangezien voor volgende week een overleg is
gepland met de initiatiefnemers. De raad wordt aansluitend geïnformeerd.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Raadslid Nanninga en raadslid Bandsma hebben de vergadering van het
algemeen bestuur van Ability bijgewoond. In die vergadering heeft het
algemeen bestuur heeft in meerderheid ingestemd met de nieuwe
gemeenschappelijke regeling.

5.

Definitieve Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen
Voorstel:
Uw opvatting over het definitieve programma kenbaar maken.
Bespreken:
De raad bespreekt het programma. Tijdens de bespreking wordt door de
gezamenlijke raadsfracties motie (1) ingediend waarin wordt geconcludeerd
dat:
1. Er in Groningen sprake is van schade door mijnbouwactiviteiten. Deze
schades bestaan uit aardbevingsschade, zettingsschade en schade als
gevolg van bodemdaling;
2. Herstel van (mijnbouwschade), versterking en investering in het gebied
snel, goed en ruimhartig moet worden aangepakt;
3. Er een goede regeling voor de woningmarkt moet komen. Huiseigenaren
moeten ontzorgd worden door een garantieregeling, een bodem onder de
woningmarkt;

Pagina 2 van 5

4. Onderzoek, schadevaststelling en afhandeling onafhankelijk moet worden.
De NAM hierin geen inhoudelijke en sturende rol mag hebben;
5. De waardevermeerderingsregeling van kracht moet blijven voor iedereen
die geconfronteerd wordt met schade door gaswinning;
6. De gaswinning zo snel en gelijkmatig mogelijk omlaag moet;
En waarbij het college verzocht wordt:
1. De leden van de Tweede Kamer te vragen om de bovenstaande punten te
realiseren in het belang van de inwoners in ons gebied en daarbij geen
partijpolitiek te bedrijven, daar zijn de problemen veel te groot en te
ernstig voor;
2. Deze motie ter kennis te brengen van de Minister van Economische zaken,
de Nationaal coördinator, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van
Groningen en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten in het aardbevingsgebied.
De voorzitter – tevens portefeuillehouder – neemt de motie over en
concludeert na het sluiten van de besprekingen dat de reactie van de raad op
het programma feitelijk is beschreven in de motie.
Besluitvormende raadsvergadering
6.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

7.

Besluitenlijst raad 12 januari 2016
Besluit:
Conform.

8.

Klimaatbeleid 2015-2020 Gemeente Winsum
Voorstel:
1 Het Klimaatbeleid 2015-2020 gemeente Winsum vast te stellen
2 De overgebleven fondsen, ad € 76.774,33, uit de Duurzaamheidsfondsen
De Brake II, Groenlanden, Oosterhuisen conform de Nota Reserves en
Voorzieningen te storten in een reserve Duurzaamheid.

.
Besluit:
Conform.
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9.

Aanpassing Centrumregeling beschermd wonen en opvang
Voorstel:
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft,
toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Centrumregeling beschermd wonen
Groningen (vastgesteld op datum 2 december 2014) door deze te vervangen door de
regeling Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen.
De planning budgetcyclus 2016 en wijze van behandeling vast te stellen.
Besluit:
Conform.

10.

Jeugdsozennotitie
Voorstel:
1.

De Jeugdsozennotitie vast te stellen.

2.

Een bedrag van € 1500 beschikbaar te stellen voor een vliegende start
van een wervingscampagne. Dekking vindt plaats uit het budget
onvoorzien incidenteel 2016.

Besluit:
Conform.
11.

Keuzemogelijkheid naturalisatieceremonie
Voorstel:
Naturalisandi/optanten de keuzemogelijkheid bieden om de ceremonie in de
raad of kleine kring, bijvoorbeeld de kamer van de burgemeester, te laten
plaatsvinden.
Besluit:
Conform.

12.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

12a.

Motie (1) bij het Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en Kansrijk
Groningen
Besluit:
Conform.
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13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 23 februari 2016.

voorzitter,

griffier,
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