Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 9 mei 2017 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: 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, A.T. Molenhuis
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H.
Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: -Verslaglegging: J. van der Meer

Opiniërende raadsvergadering
1.

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

2.

Vaststelling agenda
De GB-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de autocross bij
Winsum. Deze zijn zeer recent beantwoord en daardoor heeft genoemde
fractie zich nog niet kunnen beraden op een reactie en eventuele
vervolgvragen heden. Gevraagd wordt of dit volgende raadsvergadering
mag. Die vraag wordt bevestigend beantwoord.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de compensatie van het eigen risico
zorgverzekeringen over het jaar 2016, waarop door wethouder
Verschuren wordt geantwoord.
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Door de fracties van GB en CDW 2.0 gezamenlijk worden vragen gesteld
over het Pieterpad-tracé. De vragen worden door wethouder Blok
beantwoord.
4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Mevrouw Scheepstra deelt mee dat zij het fractievoorzitterschap van
GroenLinks overdraagt aan de heer Bruininks. De voorzitter bedankt
mevrouw Scheepstra voor haar inzet als fractievoorzitter en geeft aan dat
hij blij is dat mevrouw Scheepstra het raadslidmaatschap blijft vervullen.

5.

2e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2017
Voorstel:
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Modelverordening
leges op diverse punten gewijzigd. Dit heeft de VNG kenbaar gemaakt
door middel van ledenbrief 2017/003. Onderstaande wijzigingen worden
voorgesteld om deze op te nemen in de Legesverordening en
tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017:
het vervangen van twee in hogere wetgeving geregelde
vrijstellingen voor “milieuleges” door een algemeen geformuleerde
“wettelijke vrijstelling” (artikel 4, onderdelen b en c);
het vervallen van de tariefbepaling voor naspeuringen in de
registers van de burgerlijke stand (onderdeel 1.1.6 tarieventabel)
en het in verband daarmee vernummeren van onderdeel 1.1.7 tot
1.1.6, ook in artikel 10);
begripsomschrijving van aanlegkosten en van bouwkosten
(onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 tarieventabel);
actualisering van de tariefbepalingen voor monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten in verband met de
Erfgoedwet en Model Erfgoedverordening 2016 (onderdeel 2.3.7
en 2.3.8 tarieventabel);
wijziging van de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met de
nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde Besluit
omgevingsrecht (onderdelen 2.3.10 en 2.3.11
tarieventabel).
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Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen
wenst het woord, waarna de voorzitter concludeert dat over het voorstel
heden besluitvorming kan plaatsvinden.
6.

Nota reserves en voorzieningen
Voorstel:
De nota reserves en voorzieningen vaststellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Tijdens de bespreking wordt een
amendement alsook een tweetal moties ingediend, die vervolgens tevens
onderdeel uitmaken van de bespreking.
Amendement 1 (CDW 2.0)
In dit amendement wordt voorgesteld:
Voorstel 2 uit de nota “reserves en voorzieningen”, inhoudende “de
maximale omvang van de reserve dorpshuizen vast te stellen op
€ 75.000,--“, te schrappen.
Motie 1 (CDW 2.0)
In deze motie wordt het college verzocht:
Voor 1 oktober 2017 het subsidiebeleid c.q. de subsidievoorwaarden voor
aanpassingen en verbeteringen van dorpshuizen te verruimen.
Motie 2 (CDW 2.0)
In deze motie wordt het college verzocht:
 voor 1 oktober 2017 – bijvoorbeeld via de respectievelijke
verenigingen van dorpsbelangen – een inventarisatie te doen naar
wensen passend binnen het doel van de reserve bovenwijkse
voorzieningen;
 de raad aansluitend zo spoedig mogelijk concrete voorstellen voor te
leggen die het mogelijk maken gewenste voorzieningen (ten laste van
deze reserve) daadwerkelijk te realiseren.
Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over
dit onderwerp heden besluitvorming kan plaatsvinden.
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7.

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Regio Groningen Assen
Voorstel:
1.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen
Assen;
2.
Hierop desgewenst voor 15 juni schriftelijk te reageren.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad geen zienswijze zal indienen en over
het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.

8.

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 van het Vuilverwerkingsbedrijf
Noord-Groningen
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad geen zienswijze zal indienen.

9.

Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen
Voorstel:
Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van de
Omgevingsdienst Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad zich kan verenigen met de conceptzienswijze, met als aanvulling dat de vergunningaanvragen binnen de
daarvoor geldende termijnen dienen te worden afgehandeld. Hierover kan
heden besluitvorming plaatsvinden.
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10.

Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio
Groningen
Voorstel:
Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2016, de
Begrotingsactualisatie 2017, het Concept Beleidsbegroting 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen en de
Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen en geen gebruik te maken van
de mogelijkheid om een zienswijze te geven.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad kan instemmen met het voorstel.
Hierover kan heden besluitvorming plaatsvinden.

11.

VERVALLEN

Besluitvormende raadsvergadering

12.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

13.

Besluitenlijst raad 11 april 2017
Besluit:
Conform.
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14.

2e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2017
Voorstel:
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Modelverordening
leges op diverse punten gewijzigd. Dit heeft de VNG kenbaar gemaakt
door middel van ledenbrief 2017/003. Onderstaande wijzigingen worden
voorgesteld om deze op te nemen in de Legesverordening en
tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017:
het vervangen van twee in hogere wetgeving geregelde
vrijstellingen voor “milieuleges” door een algemeen geformuleerde
“wettelijke vrijstelling” (artikel 4, onderdelen b en c);
het vervallen van de tariefbepaling voor naspeuringen in de
registers van de burgerlijke stand (onderdeel 1.1.6 tarieventabel)
en het in verband daarmee vernummeren van onderdeel 1.1.7 tot
1.1.6, ook in artikel 10);
begripsomschrijving van aanlegkosten en van bouwkosten
(onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 tarieventabel);
actualisering van de tariefbepalingen voor monumenten en
beschermde stads- en dorpsgezichten in verband met de
Erfgoedwet en Model Erfgoedverordening 2016 (onderdeel 2.3.7
en 2.3.8 tarieventabel);
wijziging van de tariefbepalingen over de natuurtoets bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning in verband met de
nieuwe Wet natuurbescherming en het gewijzigde Besluit
omgevingsrecht (onderdelen 2.3.10 en 2.3.11
tarieventabel).
Besluit:
Conform.

15.

Nota reserves en voorzieningen
Voorstel:
De nota reserves en voorzieningen vaststellen.
Amendement 1 (CDW 2.0)
In dit amendement wordt voorgesteld:
Voorstel 2 uit de nota “reserves en voorzieningen”, inhoudende “de
maximale omvang van de reserve dorpshuizen vast te stellen op
€ 75.000,--“, te schrappen.
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Het amendement (1) wordt verworpen. De raadsleden van de fractie van
CDW 2.0 (2) stemmen voor het amendement de overige raadsleden (13)
stemmen tegen.
Besluit:
Conform.
Motie 1 (CDW 2.0)
In deze motie wordt het college verzocht:
Voor 1 oktober 2017 het subsidiebeleid c.q. de subsidievoorwaarden voor
aanpassingen en verbeteringen van dorpshuizen te verruimen.
De motie (1) wordt verworpen. De raadsleden van de fractie van CDW
2.0 (2) stemmen voor de motie de overige raadsleden (13) stemmen
tegen.
Motie 2 (CDW 2.0)
In deze motie wordt het college verzocht:
 voor 1 oktober 2017 – bijvoorbeeld via de respectievelijke
verenigingen van dorpsbelangen – een inventarisatie te doen naar
wensen passend binnen het doel van de reserve bovenwijkse
voorzieningen;
 de raad aansluitend zo spoedig mogelijk concrete voorstellen voor te
leggen die het mogelijk maken gewenste voorzieningen (ten laste van
deze reserve) daadwerkelijk te realiseren.
De motie (2) wordt verworpen. De raadsleden van de fractie van CDW
2.0 (2) stemmen voor de motie de overige raadsleden (13) stemmen
tegen.
16.

Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Groningen
Voorstel:
Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de
Omgevingsdienst Groningen in te dienen inhoudende dat verzocht wordt:
 de deelnemersbijdrage voor de voormalig provinciale inrichtingen te
relateren aan het aantal daadwerkelijk in bedrijf zijnde inrichtingen;
 er voor zorg te dragen dat alle vergunningaanvragen binnen de
daarvoor geldende termijnen worden afgehandeld.
Besluit:
Conform.
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17.

Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio
Groningen
Voorstel:
Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2016, de
Begrotingsactualisatie 2017, het Concept Beleidsbegroting 2018 van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen en de
Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen en geen gebruik te maken van
de mogelijkheid om een zienswijze te geven.
Besluit:
Conform.

18.

VERVALLEN

19.

Jaarstukken 2016 en begroting 2018 Regio Groningen Assen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Regio
Groningen Assen;
2. Geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
Conform.

20.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

21.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 15 juni 2017.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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