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

op 20 februari 2018 in de raadzaal 

 

Voorzitter  : M.A.P. Michels 

Griffie : 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: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H. 

Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: de raadsleden H.P. de Vink (PvdA), G. Kersaan (GB), 

P.F. Ritzema (CDA) en R.M. Prummel (D66)  

  

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

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

aan dat de vergadering eerder aanvangt dan normaal het geval is. Dit 

vanwege een toneelstuk dat later deze avond zal worden opgevoerd over 

de gemeentelijke herindeling. Een voorstelling die door meerdere raads- en 

collegeleden zal worden bezocht. Vervolgens wordt meegedeeld dat de 

raadsleden De Vink, Kersaan, Ritzema en Prummel met kennisgeving 

afwezig zijn.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform. 
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3. Vragenuur 

 

 De fractie van CDW 2.0 stelt vragen over de relocatie van winkels in het 

centrum van Winsum, alsook een vraag over de invulling van het 

Boogplein. Wethouder Blok antwoordt op de vraagstelling.  

 

 

4. Mededelingen 

 a.  vanuit het college 

 

 Wethouder Westerink doet mededeling van de stand van zaken 

betreffende de hellingbaan/lift bij het station Winsum.  

 

 b. door afgevaardigden uit de raad 

 

 Raadslid Werkman – tevens voorzitter van de werkgeverscommissie 

griffier – deelt mee dat Jelte van der Meer (griffier) jublieert. Hij is 25 jaar 

in overheidsdienst. Namens de werkgeverscommissie wordt hem een 

boeket bloemen aangeboden, is er gelegenheid om hem te feliciteren en 

worden alle aanwezigen getrakteerd op gebak. 

 

5. Najaarsnota 2017 en begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst 

Groningen 

 

 Voorstel: 

 In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en de aangegeven 

financiering en geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze 

in te dienen. 

 

  Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat de raad – anders dan is voorgesteld – wél 

aanleiding ziet een zienswijze in te dienen en dat heden besluitvorming 

kan plaatsvinden.  

 

6. Bestemmingsplan Winsum West - Sportlandschap 

 

 Voorstel:  

1. In te stemmen met reactienota zienswijzen; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Winsum-West, sportlandschap 

gewijzigd vast te stellen met imro nummer 

NL.IMRO.0053.BPWI2017INBR1-VA01. 
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 Bespreking: 

 De raad bespreekt het voorstel nadat een drietal insprekers – mevrouw 

Hageman, de heer Fortuin en mevrouw Dijkstra – van de gelegenheid 

gebruik heeft gemaakt hun visie op het voorstel kort te verwoorden. Na 

het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het 

voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

7. Toezeggingen 

 

 Voorstel: 

- 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. Nadat is gebleken dat geen 

van de aanwezigen het woord wenst te voeren, concludeert de voorzitter 

dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

 

Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur) 

 

 

8. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

9.       Besluitenlijst raad 23 januari 2018 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

10. Najaarsnota 2017 en begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst 

Groningen 

 

 Voorstel: 

In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en de aangegeven 

financiering en geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze 

in te dienen. 
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Besluit: 

 

In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en  de daarin 

aangegeven financiering en overigens een zienswijze in te dienen waarin 

wordt aangegeven dat de raad van Winsum de ontwikkelingen bij de ODG 

graag wil volgen en ten behoeve daarvan graag een driemaandelijkse 

monitor ontvangt.  

 

11. Bestemmingsplan Winsum West – Sportlandschap 

 

 Voorstel: 

1. In te stemmen met reactienota zienswijzen; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan Winsum-West, sportlandschap 

gewijzigd vast te stellen met imro nummer 

NL.IMRO.0053.BPWI2017INBR1-VA01 

 

 Stemverklaring CDW 2.0 

Wij juichen de ontwikkelingen toe op Winsum-West. Wij betreuren het dat 

er niet nog één of twee maanden uitstel mogelijk is - en het voorstel kan 

worden aangehouden – om in elk geval de inbreng van de bewoners van 

de Garnwerderweg serieus te nemen, serieus te toetsen, en zullen 

daarom tegen dit voorstel stemmen.   

 

 Stemverklaring Gemeentebelangen 

Zoals wij in onze inleiding hebben aangegeven, zien wij graag een 

ontwikkeling van Winsum-West. Met name ten aanzien van het 

sportgebeuren. Maar, onze fractie heeft zich steeds duidelijk uitgelaten 

over de veiligheid, het landschappelijk karakter en de daarbij behorende 

infrastructuur. Met name over de verkeersdrukte, vanwege de weg voor 

auto’s door het sportlandschap en omgeving. Nu de meerderheid van de 

raad meegaat in het volledige voorstel, of bijna de volledige raad meegaat 

in het volledige voorstel en geen problemen ziet in de veiligheid of in 

andere aspecten die wij genoemd hebben, zullen we dat niet verder 

belemmeren vanavond en zoals de portefeuillehouder al aangeeft, zullen 

inhoudelijke zaken nog wel weer langskomen en zullen we wel vóór het 

voorstel stemmen.  

 

 Besluit: 

 Conform (CDW 2.0 tegen) 
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12. Toezeggingen 

 

 Voorstel:  

- In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die 

 vermeld zijn op de pagina ‘toezeggingen afgedaan’. 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

 

13. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.  

  

 

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

van 27 maart 2018.  

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

voorzitter,     

 

 

 

 

griffier, 

 

 

 


