Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 27 september 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A.T. Molenhuis, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
D66: J.J. Willemsen-de Jong (vanaf agendapunt 3)
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)
Met kennisgeving afwezig: P. Wieringa (GB), J.W. Nanninga (PvdA) en R.M.
Prummel (vanaf agendapunt 3 vervangen door mw. Willemsen)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit
welkom geldt in het bijzonder voor mevrouw Willemsen, die zal kunnen
worden toegelaten tot de raad.
Mededeling wordt gedaan van de afwezigheid (met kennisgeving) van de
raadsleden Wieringa (GB), Nanninga (PvdA) en Prummel (D66).
Verder wordt mededeling gedaan van de van raadslid Walma (CU)
ontvangen ontslagbrief. De procedure van opvolging zal worden gestart.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
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2a.

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te
benoemen (tijdelijk) lid van de gemeenteraad.
Voorstel:
Toe te laten als (tijdelijk) lid van de gemeenteraad:
Willemsen-de Jong, J.J. (Jellie) (v) lijst 7 (Democraten 66 (D66),
wonende te Winsum
Besluit:
Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit mevrouw
W.M. Scheepstra-Beukers (GL), alsmede de heren A. Molenhuis (GB) en
P.F. Ritzema (CDA) om de geloofsbrieven van mevrouw Willemsen 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 geen bezwaren tegen toelating
van mevrouw Willemsen. Mevrouw Willemsen legt vervolgens de belofte
af, waarna zij wordt gefeliciteerd en plaatsneemt in de vergadering.

3.

Vragenuur
De CDA-fractie stelt vragen over veiligheid en vernielingen bij het station
in Winsum. De vragen worden door portefeuillehouder Michels
beantwoord.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
De heer Jonkman doet beknopt verslag van de op 26 september jl.
gehouden bijeenkomst van het bestuur van het Gemeenschappelijk
Orgaan Openbaar Primair Onderwijs Noord-Groningen.

5.

Ontwikkeling Centrum Winsum
Voorstel:
1.kennis te nemen van de visie van de Ondernemersvereniging Winsum;
2.de plannen van de ondernemers te ondersteunen en te faciliteren met
inachtneming van onze publiekrechtelijke rol.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel, nadat daarop is ingesproken door de heer
Van Beekum en de heer Sok. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGING:
Er zal een overzicht worden gemaakt van de verdere processtappen (wie,
wat, waarbij is de raad betrokken/bevoegd) en aan de raad verstrekt
(actie wethouder Blok).
6.

Kadernotitie voor actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig
en Kansrijk Groningen (NCG)
Bespreking:
De raad bespreekt de kadernotitie en formuleert enkele aanvullingen op de
voorgestelde zienswijze. Het geheel geldt als zienswijze van de raad.

7.

Zienswijze Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen
Bespreking:
De raad bespreekt de jaarstukken en formuleert enkele aanvullingen op de
voorgestelde zienswijze. Het geheel geldt als zienswijze van de raad.

8.

Jaarrekening 2015 Gemeente Winsum
Voorstel:
a)
kennis te nemen van de accountantsverklaring en het definitieve
accountantsverslag met betrekking tot de jaarstukken;
b)
de jaarrekening 2015 definitief vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel heden tevens besluitvormend
kan worden behandeld.
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9.

Grondexploitatie Munster, bekrachtiging geheimhouding
Voorstel:
De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht
behorend bij de grondexploitatie Munster, aan uw raad kenbaar gemaakt
door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord
‘Geheim’.
Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen
maakt gebruik van de geboden gelegenheid het woord te voeren. De
voorzitter concludeert dat voorstel heden tevens besluitvormend kan
worden behandeld.

10.

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum
Voorstel:
1.
Op basis van de tussentijdse evaluatie van het sportbeleid te
besluiten tot voortzetting van het sportstimuleringsbeleid;
2.
Ter dekking van de kosten van de buurtsportcoach en het
sportstimuleringsfonds voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een
bedrag van € 122.790,- beschikbaar te stellen en dit bedrag te
dekken door een onttrekking te plegen aan de reserve overlopende
verplichtingen voor sportstimulering (€ 90.800,-), jeugd en
gezondheid (€12.500,-) en het overig deel uit de reserve Wmo
(€ 19.490,-);
3.
In te stemmen met een vervolg van onze deelname aan de Regeling
‘Brede impuls combinatiefunctionaris’.
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.

11.

Collegeprogramma 2016-2018
Voorstel:
Het collegeprogramma 2016 – 2018 opiniërend te bespreken.
Bespreking:
De raad bespreekt het collegeprogramma.
TOEZEGGING:
De raad krijgt een raadsinfo betreffende het wijkleerbedrijf (Verschuren).
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12.

1e Wijziging tarieventabel bij legesverordening 2016
Voorstel:
Vast te stellen de 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de
“Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016”.
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
13.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

14.

Besluitenlijsten raad 6 september en 13 september 2016
Besluit:
Conform.

15.

Beheer speelvoorzieningen 2016-2019
Voorstel:
1.
Het beheer van speelvoorzieningen conform adviesnota
Beheer speelvoorzieningen 2016 – 2019 uit te voeren;
2.
Het onderhoudsbudget speeltuinen, met ingang van 2016 te verlagen
tot € 31.000,--;
3.
Een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven voor
speelvoorzieningen in de periode 2016-2019, en daarvoor het restant
vervangingsbudget speelvoorzieningen in te zetten;
4.
Een egalisatiereserve onderhoud speelterreinen in te stellen, en tevens
om de gemiddelde exploitatielasten (onderhoudskosten) van de
speeltuinen vast te stellen op € 38.361;
5.
Jaarlijks het saldo tussen de werkelijke lasten en dit vastgestelde bedrag
te egaliseren met de egalisatiereserve;
6.
Het structurele voordeel van dit voorstel ad € 10.350 toe te voegen aan
het begrotingsresultaat.
Besluit:
Conform.
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16.

Kader Leefbaarheid “Winsumer dorpen leefbaar”
Voorstel:
Het Kader ‘Winsumer dorpen leefbaar’ vast te stellen.
Het resterende bedrag van de dorpenatlas ad € 37.222 beschikbaar te
stellen voor het kader leefbaarheid: ‘Winsumer dorpen leefbaar’ en te
onttrekken aan de reserve lopende verplichtingen.
Besluit:
Conform.

17.

Welstandsnota 2016
Voorstel:
De Welstandsnota Winsum 2016 vast te stellen en gelijktijdig de oude
regelingen (Welstandsnota Winsum d.d. april 2004) en het regionaal
Welstandsplan Noord-Groningen d.d. september 2003) in te trekken.
Besluit:
Conform.

18.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht Winsum.
Voorstel:
Vast te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Winsum.
Besluit:
Conform.

19.

Handhavingsverordening Participatie, IOAW, IOAZ
Voorstel:
In te stemmen met de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ.
Besluit:
Conform.
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20.

Jaarrekening 2015 gemeente Winsum
Voorstel:
a)
b)

kennis te nemen van de accountantsverklaring en het definitieve
accountantsverslag met betrekking tot de jaarstukken;
de jaarrekening 2015 definitief vast te stellen.

Besluit:
Conform.
21.

Grondexploitatie Munster, bekrachtiging geheimhouding
Voorstel:
De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht
behorend bij de grondexploitatie Munster, aan uw raad kenbaar gemaakt
door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord
‘Geheim’.
Besluit:
Conform.

22.

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.

23.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 25 oktober 2016.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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