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

op 24 januari 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: 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: W.M. Scheepstra-Beukers 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom voor de 

aanwezigen. Hij meldt de afwezigheid van raadslid mw. Scheepstra 

(GroenLinks).  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Vanuit de raad wordt gevraagd het onderwerp “Benoeming 

selectiecommissie naamgeving BMWE-gemeente” (opiniërend agendapunt 

9 van de agenda af te voeren. Verder wordt gevraagd het onderwerp 

“Actualisatie sporttarieven” (besluitvormend agendapunt 12) ook 

opiniërend te behandelen. Met beide wijzigingsvoorstellen wordt 

ingestemd, waarbij voor wat betreft de “Actualisatie sporttarieven geldt 

dat dit als opiniërend agendapunt 9a wordt toegevoegd.  

 

3. Vragenuur 

 

 De PvdA-fractie stelt achtereenvolgens vragen over de integrale 

werkwijze in het sociaal domein en de extra miljoenen van 

staatssecretaris Dijksma voor verbetering van de spoorwegveiligheid. De 
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respectievelijke vragen worden wethouder Verschuren en wethouder 

Westerink beantwoord.  

 

4. Mededelingen 

 

 a. Vanuit het college 

 

 Geen.  

  

 b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Feitenrelaas saneren spoorwegovergang Voslaan 

 

 Voorstel: 

Aanbieding feitenrelaas verbetering veiligheid spoorwegovergang Voslaan 

 

 Bespreking: 

De raad bespreekt het feitenrelaas. De fracties delen daarbij hun visie 

daarop met elkaar en stellen een aantal vragen aan wethouder Westerink. 

De wethouder beantwoordt – voor zover mogelijk – de vraagstelling. 

Aansluitend concludeert de voorzitter dat het onderwerp voldoende is 

besproken, waarmee de beraadslaging hierover is gesloten.  

 
6.  Vaststellen van de Financiële verordening gemeente Winsum 2017 

 

 Voorstel: 

 De financiële verordening gemeente Winsum 2017 vast te stellen. 

  

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel na een korte inleiding door raadslid 

Jonkman, voorzitter van het audit committee. Na het sluiten van de 

beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over dit voorstel heden 

tevens besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

7. Fiets- en Pieterpad Winsum-Garnwerd 

 

 Voorstel: 

1. instemmen met de voorgenomen realisatie van het  

 fietspad/Pieterpad; 

2. Ten behoeve daarvan een krediet beschikbaar te stellen van  

€ 296.750;  

3. Van dit bedrag € 10.000,-- dekken door een onttrekking aan de 
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Reserve Cofinancieringen en een bedrag van € 156.149,-- door 

bijdragen van derden; 

4. De eenmalige extra lasten 2018 ad € 3.544 mee te nemen in de 

Kadernota 2017. 

 

 Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende 

raadsvergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.   

 

 

8. Promotionele activiteiten 

  

 Voorstel: 

1. Voor 2017 een incidenteel Promotiebudget van € 33.000,-- 

 beschikbaar stellen. 

2. Voor 2018 en volgende jaren een structureel Promotiebudget 

 beschikbaar te stellen. 

3. Voor 2017 dit bedrag dekken door een onttrekking aan de algemene 

 reserve. 

4. Voor de jaren 2018 en volgende dit Promotiebudget meenemen in de 

 Kadernota 2017.  

 

Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende 

raadsvergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.   

 

9. AFGEVOERD (zie agendapunt 2)  

 

9a.  Actualisatie sporttarieven 

 

 Voorstel: 

  

1. De geactualiseerde tarievenverordening sportaccommodaties voor 

  buiten- en binnensport Winsum vast te stellen; 

2. De sporttarieven in vijf jaar naar het in de Tarievenverordening 

genoemde niveau te brengen, te beginnen in het sportseizoen 

2017/2018 
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3. Akkoord te gaan met de verlaging van de bezuinigingstaakstelling 

2017 met € 18.340 en dit bedrag in 2017 te dekken door een 

verlaging van de post voor nieuw beleid met € 9.860 en een 

verlaging van de post onvoorziene uitgaven met € 8.480; 

4. Akkoord te gaan met de aanpassing van de ramingen 2018-2021  

  en de lagere opbrengsten te dekken door een verlaging van  

  resp. begrotingssaldi;  

5. Te besluiten de verhuur/verpachting/in gebruikgeving en exploitatie 

  van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties aan te 

  wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang als  

  bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de mededingingswet. 

 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

10. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.   

 

11. Financiële verordening 

 

 Voorstel: 

 De financiële verordening gemeente Winsum 2017 vast te stellen. 

  

 Stemverklaring CDW 2.0 

We zullen instemmen met de financiële verordening die voorligt, maar wij 

betreuren in elk geval dat de bijlage waarin de afschrijvingstermijnen zijn 

genoemd niet verder is gedetailleerd.  

 

Besluit: 

 Conform. 

 

12. Actualisatie sporttarieven 

 

 Voorstel: 

1. De geactualiseerde tarievenverordening sportaccommodaties voor 

  buiten- en binnensport Winsum vast te stellen; 

2. De sporttarieven in vijf jaar naar het in de Tarievenverordening 

genoemde niveau te brengen, te beginnen in het sportseizoen 

2017/2018 

3. Akkoord te gaan met de verlaging van de bezuinigingstaakstelling 
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2017 met € 18.340 en dit bedrag in 2017 te dekken door een 

verlaging van de post voor nieuw beleid met € 9.860 en een 

verlaging van de post onvoorziene uitgaven met € 8.480; 

4.  Akkoord te gaan met de aanpassing van de ramingen 2018-2021  

  en de lagere opbrengsten te dekken door een verlaging van  

  resp. begrotingssaldi;  

5. Te besluiten de verhuur/verpachting/in gebruikgeving en exploitatie 

  van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties aan te 

  wijzen als activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang als  

  bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de mededingingswet. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

13. VERVALLEN  

 

14. 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.  

 

15.  Begrotingswijziging 

 

Besluit: 

  Conform.  

 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 7 februari 2017. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter,      griffier, 


