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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum 

op 15 juni 2017 in de raadzaal 

 

Voorzitter (plv.): N.R. Werkman 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen, H.P. Wolters,  

 ChristenUnie: N.W Gijzen-van Rij, D. Knoops   

 GroenLinks: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J. W. Nanninga 

 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: M.A.P. Michels (voorzitter), H.P. de Vink (raadslid 

PvdA) en Y. Sijbrandij (raadslid CDA) 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De heer Werkman, voorzitter bij afwezigheid van de heer Michels en de 

heer De Vink,  opent de vergadering met een woord van welkom voor alle 

aanwezigen en de mensen die thuis de raadsuitzending volgen.  

 

Mededeling wordt gedaan van de ontvangen afwezigheidsmeldingen van 

de burgemeester Michels (raadsvoorzitter) en de raadsleden De Vink  

(PvdA) en Sijbrandij (CDA).   

  

2. Vaststelling agenda 

 

 De fractievoorzitter van de PvdA deelt mee dat een door alle raadsfracties 

ondersteunde motie vreemd aan de orde van de dag is voorbereid en 

verzoekt deze aan de raadsagenda toe te voegen. Desgevraagd wordt het 

onderwerp van deze motie genoemd, namelijk het centrumplan 

(Boogplein) Winsum. Op voorstel van de voorzitter wordt de motie 

toegevoegd als agendapunt 8a (opiniërend) en agendapunt 14 

(besluitvormend). Met inbegrip van deze aanpassing wordt de agenda 

vastgesteld.  

  



Pagina 2 van 7 
 

3. Vragenuur 

 

 De PvdA-fractie stelt vragen betreffende experimenteren met de bijstand, 

die door wethouder Verschuren worden beantwoord.   

 

 Door de fractie CDW 2.0 worden vragen gesteld over woningbouw in 

Adorp, die door wethouder Westerink – aangevuld door wethouder Blok- 

worden beantwoord. Naar aanleiding hiervan stelt D66 vervolgvragen 

waarop wethouder Westerink antwoordt. 

 

 Aansluitend stelt de fractie van CDW 2.0 vragen over zwembad De Hoge 

Vier. Wethouder Westerink reageert op de vraagstelling.  

 

  

4. Mededelingen 

 

 a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

  

 b. door afgevaardigden vanuit de raad 

 

Raadslid Werkman doet mondeling verslag van de heden gehouden 

vergadering van het algemeen bestuur van (gemeenschappelijke regeling) 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord- Groningen, waarin onder meer diverse 

financiële jaarstukken zijn behandeld.  

 

5. Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017 

 

 Voorstel: 

 De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 BMWE 

gemeenten – 2” vast te stellen zoals die luidt volgens de bij die besluit 

behorende (en als zodanig gewaarmerkte bijlage). 

 

Bespreking: 

De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking. Geen van de 

aanwezigen wenst het woord, waarna de voorzitter concludeert dat over 

het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  
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6.  Uitvoering adviezen verkeersadviesgroep 

 

 Voorstel: 

Het restantkrediet van de HOV-as, groot € 355.726,70,  beschikbaar te 

stellen voor de uitvoering van een drietal door de verkeersadviesgroep 

voorgestelde maatregelen. 

 

1. Aanpak kruising De Ploeg-Trekweg-De Meeden; 

2. Inrichting van de Trekweg naar Onderdendam tussen de 

Kerkstraat en De Meeden; 

3. Realisatie van (een deel) van een volwaardige fietsroute via  

de Munsterweg. 

  

 Bespreking: 

 

De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking, nadat de heer 

Waterdrinker gebruik heeft gemaakt van het spreekrecht. Na het sluiten 

van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel – 

aangepast door toevoeging van de hierna als derde te formuleren 

toezegging – heden besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

TOEZEGGINGEN: 

De raad wordt binnenkort geïnformeerd over de voortgang van de 

verbeteringen aan de N361 (Westerink). 

 

De raad wordt binnenkort nader geïnformeerd over parkeren/ 

parkeerplaatsen bij De Hoogte in Winsum (Westerink). 

 

De uitvoering van beslispunt 1 (zie  voorstel) zal niet eerder plaatsvinden 

dan nadat de raad de integrale plannen voor De Tirrel heeft behandeld 

(Westerink).  

 

7. Jaarstukken GR PNG 2016 

 

 Voorstel:  

De concept jaarstukken en jaarrekening 2016 aan het Dagelijks Bestuur 

van Werkplein Ability hun gevoelen kenbaar te maken:  

- de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) jaarstukken en 

jaarrekening 2016 en kan zich vinden in het toevoegen van het positieve 

resultaat van € 60.000,- aan de algemene reserve van de 

Gemeenschappelijke Regeling. 
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 Bespreking:  

 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

. Toezeggingen 

 

 Voorstel: 

- Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde 

afdoeningstermijnen; 

 

 Bespreking: 

  

De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking. Geen van de 

aanwezigen wenst het woord, waarna de voorzitter concludeert dat over 

het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

8a Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

De gezamenlijke raadsfracties dienen een motie in betreffende het 

centrumplan (Boogplein) Winsum.  

 

De gezamenlijke raadsfracties verzoeken het college:  

o Actief en krachtdadig uit te willen dragen te willen vasthouden 

aan de verdere ontwikkeling van het centrumplan;   

o Zich te blijven inspannen om het kernwinkelgebied compacter en 

aantrekkelijker te maken en nadere kleinschaliger plannen uit te 

werken met betrekking tot de ontwikkeling van het Boogplein; 

o Dit in samenspraak met de ondernemersvereniging te blijven doen; 

o De gemeenteraad hierover nog voor de zomervakantie te 

rapporteren; 

o De relocatieverordening en –middelen nog voor de zomervakantie 

aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.  

 

Bespreking:  

 

De raad bespreekt de motie. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat over de motie heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

9. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

10. Besluitenlijsten raad 9 mei en 18 mei 2017 

  

 Besluit:  

 Conform. 

  

11. Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017 

  

 Voorstel:  

De “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 BMWE 

gemeenten – 2” vast te stellen zoals die luidt volgens de bij die besluit 

behorende (en als zodanig gewaarmerkte bijlage). 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

12. Uitvoering adviezen verkeersadviesgroep 

  

 Voorstel:  

Het restantkrediet van de HOV-as, groot € 355.726,70,  beschikbaar te 

stellen voor de uitvoering van een drietal door de verkeersadviesgroep 

voorgestelde maatregelen. 

 

1. Aanpak kruising De Ploeg-Trekweg-De Meeden; 

2. Inrichting van de Trekweg naar Onderdendam tussen de Kerkstraat 

en De Meeden; 

3. Realisatie van (een deel) van een volwaardige fietsroute via de 

Munsterweg; 

4. De uitvoering van beslispunt 1 zal niet eerder plaatsvinden dan nadat 

de raad de integrale plannen voor De Tirrel heeft behandeld.  

 

 Besluit: 

 Conform.  

  

 

 



Pagina 6 van 7 
 

13. Jaarstukken GR PNG 2016  

  

Voorstel:  

De concept jaarstukken en jaarrekening 2016 aan het Dagelijks Bestuur 

van Werkplein Ability hun gevoelen kenbaar te maken:  

o de raad gaat akkoord met de inhoud van de (concept) jaarstukken 

en jaarrekening 2016 en kan zich vinden in het toevoegen van het 

positieve resultaat van € 60.000,- aan de algemene reserve van 

de Gemeenschappelijke Regeling. 

 Besluit:  

 Conform.  

 

14. Toezeggingen 

  

 Voorstel:  

- Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde 

afdoeningstermijnen; 

 

 Besluit:  

 Conform.  

 

14a.  Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

 De gezamenlijke raadsfracties verzoeken het college:  

o Actief en krachtdadig uit te willen dragen te willen vasthouden 

aan de verdere ontwikkeling van het centrumplan;   

o Zich te blijven inspannen om het kernwinkelgebied compacter en 

aantrekkelijker te maken en nadere kleinschaliger plannen uit te 

werken met betrekking tot de ontwikkeling van het Boogplein; 

o Dit in samenspraak met de ondernemersvereniging te blijven doen; 

o De gemeenteraad hierover nog voor de zomervakantie te 

rapporteren; 

o De relocatieverordening en –middelen nog voor de zomervakantie 

aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.  

 

Besluit: 

Na stemming unaniem aangenomen.  
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15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 uur.  

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering 

van 13 juli 2017. 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


