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

4 september 2018 in de raadzaal 

 

Voorzitter   : M.A.P. Michels 

(plv) Griffier  : G.A. Stavenga-Joling 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, G. Groen, H.P. Wolters  

 ChristenUnie: 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 (GL) 

 

Met kennisgeving afwezig: de heer H.P. de Vink (PvdA) 

 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling 

 

Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering 

 

1. Opening  

De voorzitter opent deze eerste vergadering na het zomerreces en geeft aan dat 

het een bijzondere raadsvergadering is met de benoeming van een griffier en de 

benoeming en afscheid van een raadslid. De voorzitter meldt de afwezigheid van 

het raadslid De Vink (PvdA). 

 

2. Benoeming van de heer S.P. van Hemmen tot tijdelijk raadsgriffier 

 

Voorstel: 

 

Voor de periode tot uiterlijk 31 december 2018 de heer S.P. van Hemmen met 

directe ingang te benoemen tot raadsgriffier van de gemeente Winsum voor  

20 uur per week. 

 

Besluit: 

Conform.   

 

De heer S.P. van Hemmen legt - na een korte toelichting door de voorzitter van 

de werkgeverscommissie over de gevolgde procedure - de eed af waarna 
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bloemen en felicitaties volgen. De heer G. Kersaan spreekt namens de raad 

waardering uit voor de voortvarende aanpak van de werkgeverscommissie om in 

vervanging te voorzien.  

 

3. Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te  

benoemen lid van de gemeenteraad 

 

Voorstel: 

 

Toe te laten als lid van de gemeenteraad: 

Broersma-Plas, J. (Jeanette) (v) lijst nummer 5 (ChristenUnie), wonende te 

Winsum  

 

Besluit: 

Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit de heren 

Nanninga (PvdA), Molenhuis (CDW 2.0) en mevrouw Scheepstra (GL) om de 

geloofsbrieven van mevrouw Broersma te onderzoeken. Na een korte schorsing 

deelt mevrouw Scheepstra, namens de onderzoekscommissie, mee dat de 

geloofsbrieven zoals deze zijn overgelegd in orde zijn bevonden. Mevrouw 

Broersma kan dan ook tot de gemeenteraad worden toegelaten. Nadat 

mevrouw Broersma de eed heeft afgelegd volgen er felicitaties en neemt zij 

plaats in de vergadering. 

 

De voorzitter bedankt vertrekkend raadslid Gijzen voor haar inzet gedurende 

haar raadslidmaatschap. De woorden van dank gaan vergezeld van een boeket 

bloemen en een attentie. 

 

4. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een informeel 

samenzijn.  

 

 

 

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

 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter,      griffier, 


