Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 26 september 2017 in de raadzaal
Voorzitter : M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Groen,
H.P. Wolters, G. Kersaan (vanaf punt 6)
ChristenUnie: N.W Gijzen-van Rij, D. Knoops
GroenLinks: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers
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: R.M. Prummel (D66) en J. Hoekzema
Verslaglegging: J. van der Meer

Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt
de afwezigheid van raadslid Prummel (D66) en raadslid Hoekzema
(formeel nog raadslid maar, als de heer Kersaan wordt toegelaten als
nieuw raadslid, zo meteen geen raadslid meer).

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
Geen.
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3.

Mededelingen
a.

vanuit het college
Geen.

b.

door afgevaardigden uit de raad
Geen.

5.

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te benoemen
lid van de gemeenteraad
Voorstel:
Toe te laten als lid van de gemeenteraad:
Kersaan, (Gerke) (m) lijst nummer 2 (Gemeentebelangen Winsum),
wonende te Winsum.
Bespreking/besluit:
Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit mevrouw
Scheepstra (GL), mevrouw Gijzen (CU) en de heer Sijbrandij (CDA, om de
geloofsbrieven van de heer Kersaan te onderzoeken. Na een korte
schorsing deelt mevrouw Scheepstra namens de onderzoekscommissie
mee dat de geloofsbrieven zoals deze zijn overgelegd in orde zijn
bevonden en geadviseerd wordt de heer Kersaan toe te laten als raadslid.
De raad neem dit advies over. Nadat de heer Kersaan de belofte heeft
afgelegd volgen er felicitaties en neemt hij plaats in de vergadering.
Met de toelating van de heer Kersaan als raadslid is tevens een einde
gekomen aan het raadslidmaatschap van de heer Hoekzema. De voorzitter
spreekt namens de raad een kort dankwoord uit aan de heer Hoekzema
en overhandigt hem een kleine attentie.
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6.

Jaarrekening 2016 gemeente Winsum
Voorstel:
a) kennis te nemen van de accountantsverklaring en het definitieve
accountantsverslag met betrekking tot de jaarstukken;
b) de jaarstukken 2016 definitief vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

7.

Evaluatie strategisch beleidskader Werk & Inkomen 2016-2018
Voorstel:
De Evaluatie Strategisch beleidskader Werk & Inkomen 2016-2018 vast
te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
TOEZEGGING:
Aan de raadsleden wordt vóór 17 oktober 2017 een overzicht verstrekt
waarin de aantallen uitplaatsingen zichtbaar worden gemaakt, alsook de
respectievelijke tijdsduur ervan (actie: Verschuren).

8.

Minimaregelingen BMWE gemeenten
Voorstel:
-

-

Kennis nemen van de evaluatie ‘Mee® doen met Minima’
2015-2019
In te stemmen met de minimaregelingen zoals deze voorgesteld
worden in bijgevoegde nota Mee Doen! 2017-2019

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

Pagina 3 van 5

TOEZEGGING:
In het verdere traject van de totstandkoming van de minimaregelingen zal
gekeken worden of er voldoende basis is voor vergoeding van
zwemdiploma A voor kinderen van ouders met een laag inkomen (tot
120% bijstand) en overigens voor onderzoek naar inzet van een
armoederegisseur (actie: Verschuren).
9.

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’.
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.

Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur)
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

11.

Besluitenlijst raad 11 juli en 13 juli 2017
Besluit:
Conform.

12.

Jaarrekening 2016 gemeente Winsum
Voorstel:
a) kennis te nemen van de accountantsverklaring en het definitieve
accountantsverslag met betrekking tot de jaarstukken;
b) de jaarstukken 2016 definitief vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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13.

Evaluatie strategisch beleidskader Werk & Inkomen
Voorstel:

de Evaluatie Strategisch beleidskader Werk & Inkomen 2016-2018 vast
te stellen.
Besluit:
Conform.
14.

Minimaregeling BMWE gemeenten
Voorstel:
-

-

Kennis nemen van de evaluatie ‘Mee® doen met Minima’
2015-2019
In te stemmen met de minimaregelingen zoals deze voorgesteld
worden in bijgevoegde nota Mee Doen! 2017-2019

Besluit:
Conform.
15.

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.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.02 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 17 oktober 2017.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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