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

op 17 oktober 2017 in de raadzaal 

 

Voorzitter : M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, 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, 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: wethouder M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: de wethouders H. Blok (CU) en B.G. Westerink (CDA)   

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij doet 

mededeling van de afwezigheid van de wethouders Blok en Westerink. 

  

2. Vaststelling agenda 

 

 De agenda wordt vastgesteld 

   

3. Vragenuur 

 

 De PvdA-fractie stelt vragen over het (laten) verwijderen van niet meer ter 

zake doende aanwijzingsborden. De heer Michels beantwoordt de 

vraagstelling.  

 

4. Mededelingen 

 a.  vanuit het college 

 

 Geen. 

 

 b. door afgevaardigden uit de raad 

 

 Geen. 
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5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

Groningen  

  

 Voorstel: 

  

 In te stemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling  
 Publieke Gezondheid en Zorg Groningen. 
 

  Bespreking: 

 

 De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen  

 maakt van de gelegenheid gebruik het woord te voeren. Hierop  

 concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan  

 plaatsvinden.  

 

6. Geactualiseerd Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 

 

 Voorstel: 

 

 In te stemmen met de inhoud van het geactualiseerde Strategisch 
beleidskader Werk en inkomen 2018 

 

 Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.    

 

7. Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG) 

 

 Voorstel: 

  

Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de gewijzigde begroting 
       en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability  

 

Bespreking: 

 

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

wordt geconcludeerd dat de raad de volgende zienswijze formuleert: 

 

1. Wij spreken onze zorg uit over de dubbelboeking van € 545.000 

(afgerond), zonder dat dit geconstateerd is en willen dat dit zich in de 

toekomst niet weer voordoet; 
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2. Wij willen graag dat op korte termijn, dat is vóór de raadsvergadering 

van december 2017, informatie over de terugloop van de formatie 

met 10,57 zal worden verstrekt; 

3. Wij hebben vraagtekens bij de structurele besparing van € 900.000 

gelet op de opbouw ervan door structurele- en incidentele 

personeelsafname.  

 

 

Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur) 

 

8. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

9.       Besluitenlijst raad 26 september 2017 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

10. Wijziging gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg 

          Groningen 

 

 Voorstel: 

  

 In te stemmen met de regeling tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling  
 Publieke Gezondheid en Zorg Groningen. 
 

Besluit: 

Conform.  

 

11. Geactualiseerd Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 

  

Voorstel: 

  

In te stemmen met de inhoud van het geactualiseerde Strategisch 

beleidskader Werk en inkomen 2018. 
 

Besluit: 

Conform.  
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12. Gewijzigde begroting en uitvoeringsplan 2018 Werkplein Ability (GR PNG) 

 

 Voorstel:  

 
Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de gewijzigde begroting 
en uitvoeringsplan 2018 van Werkplein Ability.  

 

 Besluit: 

 

 De raad besluit de volgende zienswijze in te dienen: 

 

1. Wij spreken onze zorg uit over de dubbelboeking van € 545.000 

(afgerond), zonder dat dit geconstateerd is en willen dat dit zich in de 

toekomst niet weer voordoet; 

2. Wij willen graag dat op korte termijn, dat is vóór de raadsvergadering 

van december 2017, informatie over de terugloop van de formatie 

met 10,57 zal worden verstrekt; 

3. Wij hebben vraagtekens bij de structurele besparing van € 900.000 

gelet op de opbouw ervan door structurele- en incidentele 

personeelsafname.  

  

13. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.07 uur.  

  

  

 

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

van 7 november 2017. 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,           

 

 

 

griffier, 

 


