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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Winsum op 10 juli 2018 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: 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: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H. 
Verschuren (GrLi) 
 
Met kennisgeving afwezig: A.A.M. Bruininks 
 
Verslaglegging: J. van der Meer 
 
Opiniërende raadsvergadering 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Raadslid  
Bruininks is met kennisgeving afwezig. Verder doet de voorzitter 
mededeling van de aangepaste raadsagenda die op de raadstafels ligt 
evenals een raadsvoorstel bij het rekenkamerrapport. 
 

2. Vaststelling agenda 
 

Conform.  
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3. Vragenuur 
 
 Geen.  
 
4. Mededelingen 
 a.  vanuit het college 
 
 Geen.  
  
 b. door afgevaardigden uit de raad 
 
 Raadslid Werkman doet verslag van de recent gehouden vergadering van 

het algemeen bestuur van het afvalverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. 
 
 Raadslid Jonkman doet verslag van de recent gehouden vergadering van 

GOOPON. 
 
5. Ter beschikking stellen van het krediet voor de uitvoering van de 

herinrichting openbare ruimte van het centrum(plan) van Winsum 
  
 Voorstel: 
 
 Een krediet van  € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering 

van de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum(plan) van 

Winsum. 

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

concludeert de voorzitter dat heden besluitvorming kan plaatsvinden 
over het voorstel. 

 
6. VERVALLEN 
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7. Nadere analyse strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 
 
 Voorstel: 
 

In te stemmen met de inhoud van de nadere analyse strategisch 
beleidskader Werk en inkomen 2018. 

 
 Bespreking: 

 

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

 

8. Beschikbaarstelling van cofinanciering voor project ‘Ubb18’, het 

huis van Sauwerd 

 

 Voorstel: 

  

1. Een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor het project  

 Ubb18! Het huis van Sauwerd; 

2. Deze kosten ten laste te brengen van de Reserve cofinanciering.  

 

 Bespreking: 

 

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

 

9. Aanleg van een fietspad/wandel(Pieter)pad tussen Winsum en 

Garnwerd 

 

 Voorstel: 

 

1. Voor de aanleg van een fietspad/Pieterpad tussen Winsum en 

Garnwerd een extra krediet beschikbaar stellen van € 83.421,52; 

2  De geraamde opbrengst voor bijdragen van derden kan worden 

  verhoogd met € 7.885,- tot € 164.034; 
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3.    Het extra te investeren bedrag ad € 75.537 in 20 jaar af te schrijven 

en de hieruit voortvloeiende kapitaallast te dekken uit de stelpost 

nieuw beleid. 

 

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het voorstel, nadat de heer . Na het sluiten van de 
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat heden besluitvorming kan 
plaatsvinden over het voorstel. 

 

10. Rekenkamerrapport “eigen bijdrage Hulp bij het huishouden” 

  

Voorstel: 

1. De conclusies en aanbevelingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 

 (deel 1) van het rapport ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ over  

 te nemen; 

2. Het college verzoeken met voorstellen te komen voor de  uitvoering 

 van de overgenomen aanbevelingen. 

 

 Bespreking: 

 

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

 

11. Jaarrekening gemeente Winsum 2017 

 

 Voorstel: 

 

1 De jaarstukken 2017 vast te stellen; 

2 Het voordelige resultaat van € 206.804 als volgt te bestemmen: 

a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 206.804  
    voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2017; 
b. een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
    c.q. de voortzetting van het ingezette beleid 2017 tot een bedrag 
    van € 72.196; en 
c. dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve; 
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3 Het accountantsverslag van Astrium Overheidsaccountants voor 

kennisgeving aan te nemen; 

4 De begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen. 

 

 Bespreking: 

 

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

 

12.  Oprichting beheerstichting Marciaborg 

 

 Voorstel: 

 

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake van het 

oprichten van stichting Marciaborg. 

 

 Bespreking: 

 

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

 

13. 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. De voorzitter 

concludeert dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

14. Ingekomen stukken 

  

Besluit: 

 

 Conform.  

  

15. Besluitenlijsten raad 19 juni 2018 

  

Besluit: 

 

 Conform. 

 

16. Ter beschikking stellen van het krediet voor de uitvoering van de 
herinrichting openbare ruimte van het centrum(plan) van Winsum 

  
 Voorstel: 
 
 een krediet van  € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering 

van de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum(plan) van 

Winsum. 

 
 Besluit: 
 
 Conform.  
 
17. VERVALLEN 

 
18. Nadere analyse strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 
 
 Voorstel: 
 

In te stemmen met de inhoud van de nadere analyse strategisch 
beleidskader Werk en inkomen 2018. 
 
Besluit: 

 

Conform.  
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19. Beschikbaarstelling van cofinanciering voor project ‘Ubb18’, het huis 

van Sauwerd 

 

 Voorstel: 

  

1. Een bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor het project  

 Ubb18! Het huis van Sauwerd; 

2. Deze kosten ten laste te brengen van de Reserve cofinanciering.  

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

20. Aanleg van een fietspad/wandel(Pieter)pad tussen Winsum en 

Garnwerd 

 

 Voorstel: 

 

1. Voor de aanleg van een fietspad/Pieterpad tussen Winsum en 

Garnwerd een extra krediet beschikbaar stellen van € 83.421,52; 

2  De geraamde opbrengst voor bijdragen van derden kan worden 

  verhoogd met € 7.885,- tot € 164.034; 

3.    Het extra te investeren bedrag ad € 75.537 in 20 jaar af te schrijven 

en de hieruit voortvloeiende kapitaallast te dekken uit de stelpost 

nieuw beleid. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  
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21. Rekenkamerrapport “eigen bijdrage Hulp bij het huishouden” 

  

Voorstel: 

1. De conclusies en aanbevelingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 

  (deel 1) van het rapport ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ over  

  te nemen; 

2. Het college verzoeken met voorstellen te komen voor de  uitvoering 

  van de overgenomen aanbevelingen. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

22. Jaarrekening gemeente Winsum 2017 

 

 Voorstel: 

 

1 De jaarstukken 2017 vast te stellen; 

2 Het voordelige resultaat van € 206.804 als volgt te bestemmen: 

a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 206.804  
    voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2017; 
b. een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering 
    c.q. de voortzetting van het ingezette beleid 2017 tot een bedrag 
    van € 72.196; en 
c. dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve; 

3 Het accountantsverslag van Astrium Overheidsaccountants voor 

kennisgeving aan te nemen; 

4 De begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  
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23.  Oprichting beheerstichting Marciaborg 

 

 Voorstel: 

 

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake van het 

oprichten van stichting Marciaborg. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

24. 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.  

 

 25. Begrotingswijzigingen 
 

 Besluit: 

 

 Conform.  
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26.  Eervol ontslag plaatsvervangend griffier 

 

 Voorstel: 

Mevrouw J. Mulder ingaande 1 september 2018 eervol ontslag te verlenen uit 

haar functie als (tweede) plaatsvervangend griffier. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

27. Sluiting 

 

De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Meer, griffier, de kans heeft 

gekregen tijdelijk (tot 1 januari a.s.) griffier te worden in de gemeente 

Oldambt en daarmee zijn ervaring te verbreden. Hem wordt succes 

gewenst!  

 

Verder maakt de voorzitter melding van het feit dat het 

raadslidmaatschap van mevrouw Gijzen eindigt vanwege verhuizing naar 

elders. 

 

 De vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 22.37 uur.  

 

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

van 25 september 2018.  

 
De raad voornoemd, 

 
voorzitter,     griffier, 


