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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Winsum op 25 september 2018 in de raadzaal 
 
Voorzitter   : M.A.P. Michels 
Griffier  : S.P. van Hemmen 
 
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, G. Groen, H.P. Wolters  
 ChristenUnie: D. Knoops, J. Broersma-Plat  
 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: - 
 
 
Verslaglegging: S.P. van Hemmen 
 
Informerende raadsbijeenkomst 
 
1. Opening 

 
 De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 

 
2. Presentatie met toelichting op brief besluitvorming gemeenschappelijke 

regeling ODG door mevrouw N. Baars, directeur Omgevingsdienst 
Groningen 

 
Mevrouw N. Baars,  directeur van de Omgevingsdienst, geeft een 
presentatie over de aangepaste gemeenschappelijke regeling van de 
Omgevingsdienst Groningen.  Ze geeft een toelichting op de 
aanpassingen, op de stand van zaken van de besluitvorming en ze 
beantwoordt de vragen van de raadsleden. 

 
3. Sluiting 
 

   De voorzitter sluit het informerende deel van de raadsavond. 
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Opiniërende raadsvergadering 
 
1. Opening 

 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de 
aanwezigen en degenen die de raadsvergadering thuis via de livestream 
volgen. De voorzitter deelt mee dat er een aangepast besluit op tafel ligt 
voor agendapunt 15 Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland. 
 

2. Vaststelling agenda 
 

De GB-fractie wil vragen stellen over de beantwoording van de 
schriftelijke vragen door het college. De voorzitter stelt voor dat de GB-
fractie deze vragen stelt bij het vragenuur. 
  

3. Vragenuur 
 
 Door de CDW 2.0-fractie, de GB-fractie en de CDA-fractie worden vragen 

gesteld over het groenonderhoud van de begraafplaatsen. De vragen 
worden door wethouder Blok beantwoord. 

 
 Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over de voortgang van de 

projecten Boogplein, Winsum-West en kortsluiting 
Onderdendamsterweg. De vragen worden door de wethouders Blok en 
Westerink beantwoord. 

 
 Door de VVD-fractie worden vragen gesteld over het recent 

gereedgekomen jeugdhonk nabij het zwembad in Winsum. De vragen 
worden door wethouder Verschuren en burgemeester Michels 
beantwoord. 

 
 Door de D66-fractie worden vragen gesteld over de vervanging van 

kunstgrasvelden en de afvoer van de oude kunstgrasvelden. De vragen 
worden door wethouder Westerink beantwoord. 

 
 Door de CU-fractie worden vragen gesteld over het initiatief tiny houses 

op het voormalige vogelpark. De vragen worden door burgemeester 
Michels beantwoord. 
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 Door de CDW 2.0-fractie worden vragen gesteld over de huisvesting van 
de Marciaborgschool te Rasquert en over de aanbouw bij de 
begraafplaats Bellingeweer in Winsum. De vragen worden beantwoord 
door wethouder Blok en burgemeester Michels. 

 
4. Mededelingen 
 a.  vanuit het college 
 
 Geen. 
  
 b. door afgevaardigden uit de raad 
 
 Geen. 
 
5. Te bespreken ingekomen stuk:                                                   
      Brief besluitvorming gemeenschappelijke regeling ODG 
  
 Bespreking: 
 De raad bespreekt het ingekomen stuk. Na het sluiten van de 

beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden 
besluitvorming kan plaatsvinden. Hij stelt voor dat het voorliggende 
besluit luidt: 

  
 In te stemmen met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Groningen met als aandachtspunt het in de financiële 
verordening opnemen dat in de voorjaarsnota een financiële paragraaf 
komt. 

 
6. Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke 

Gezondheid & Zorg 
 
 Voorstel: 
  
 Geen zienswijze indienen 
 
 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen 
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 
plaatsvinden. 
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7. Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland 
 
 Voorstel (aangepast): 
 

- In te stemmen met het formeel door de raad van Bedum beschikbaar 
stellen van een investeringskrediet van in totaal €500.000 voor de 
realisatie van de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie van 
Het Hogeland.  

 
 Bespreking: 

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

 
8. Verklaring van geen bedenkingen Natuurbegraafplaats Wierum/ 

uitbreiding bestaande begraafplaats Wierum 
 
 Voorstel: 
 
 De verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren van een 
natuurbegraafplaats en het uitbreiden van de bestaande begraafplaats af te 
geven; 

  
  Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel. Het woordje ‘dan’ wordt toegevoegd bij 
het vierde aandachtstreepje bij de overweging. Na het sluiten van de 
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden 
besluitvorming kan plaatsvinden. 

 
9. Inzet reserve leefbaarheid ten behoeve  van incidentele subsidies 

samenleving en sportstimuleringsfonds 
 
 Voorstel: 
  

1. € 8.000,- uit de reserve leefbaarheid over te hevelen naar het budget 
voor incidentele subsidies samenleving 2018; 

2. €4.000,- uit de reserve leefbaarheid over te hevelen naar het  
 sportstimuleringsfonds 2018 
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Bespreking: 
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen 
wenst het woord te voeren. De voorzitter concludeert dat over het 
voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden. 
 

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

 
Besluitvormende raadsvergadering 
 
11. Ingekomen stukken 
  

Besluit: 
 Conform. 
  
12. Besluitenlijsten raad 10 juli 2018 en 4 september 2018 
  

Besluit: 
 Conform. 
 
13. Te bespreken ingekomen stuk:                                                   
             Brief besluitvorming gemeenschappelijke regeling ODG 
  
 Voorstel: 
  
 In te stemmen met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Groningen met als aandachtspunt het in de financiële 
verordening opnemen dat in de voorjaarsnota een financiële paragraaf 
komt. 
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Besluit: 
 Conform (VVD tegen) 
 
14. Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke 

Gezondheid & Zorg 
 
 Voorstel: 
  
 Geen zienswijze indienen 
 
 Besluit: 
 Conform. 
  
15. Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland 
 
 Voorstel: 
 

- In te stemmen met het formeel door de raad van Bedum beschikbaar 
stellen van een investeringskrediet van in totaal €500.000 voor de 
realisatie van de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie van 
Het Hogeland.  

 
 Besluit: 
 Conform. 
 
16. Verklaring van geen bedenkingen Natuurbegraafplaats Wierum/ 

uitbreiding bestaande begraafplaats Wierum 
 
 Voorstel: 
 De verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 

Algemene bepalingen omgevingsrecht voor het realiseren van een 
natuurbegraafplaats en het uitbreiden van de bestaande begraafplaats af te 
geven; 

  
  Besluit: 
 Conform. 
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17. Inzet reserve leefbaarheid ten behoeve  van incidentele subsidies 
samenleving en sportstimuleringsfonds 

 
 Voorstel: 
  

1. € 8.000,- uit de reserve leefbaarheid over te hevelen naar het budget 
voor incidentele subsidies samenleving 2018; 

2. €4.000,- uit de reserve leefbaarheid over te hevelen naar het  
 sportstimuleringsfonds 2018 

 
 Besluit: 
 Conform. 
 
18. 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. 
 
19. Begrotingswijzigingen 
 
 Besluit: 
 Conform. 
 
20. Sluiting 
 
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering 
van 16 oktober 2018. 

 
De raad voornoemd, 

 
voorzitter,     griffier, 


