Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 27 maart 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: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers
D66: R.M. Prummel
PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink (beiden een deel van de
vergadering)
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: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit geldt
speciaal voor de deelnemers aan de cursus Politiek actief. Meegedeeld
wordt dat raadslid Nanninga (PvdA) later komt en overigens bij de
besluitvorming over de tracékeuze kortsluiting niet aanwezig zal zijn
(beide vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij genoemd onderwerp).
Raadslid De Vink zal de vergadering rond 21.30 uur verlaten.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragenuur
Door de CU-fractie worden vragen gesteld over versterking als gevolg van
de gaswinning. De vraagstelling wordt door de heer Michels,
portefeuillehouder, beantwoord.
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3.

Mededelingen
a.

vanuit het college

Wethouder Westerink doet mededeling van de vertraagde uitvoering van
de zogeheten fietsroute-plus.
b.

door afgevaardigden uit de raad

Geen.
5.

Tracékeuze kortsluiting
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de afwegingen voor een tracékeuze voor de
kortsluiting;
Voor de realisatie van de kortsluiting N361-RanumOnderdendamsterweg te kiezen voor variant 1.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel in eerste termijn nadat een zevental
insprekers daarover het woord heeft gevoerd.
Punt van orde
Na de raadsbespreking in eerste termijn en de reactie van wethouder
Westerink, wordt de vergadering – na uitreiking van de certificaten aan
de deelnemers aan de cursus politiek actief - geschorst. Tijdens de
schorsing verlaat raadslid De Vink de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering en voor bespreking van het
onderwerp Tracékeuze kortsluiting in tweede termijn. Na het sluiten van
de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.
6.

Wijziging Legesverordening in verband met realisatie Snel internet
Voorstel:
vast te stellen de navolgende wijziging van de “Verordening op de heffing
en de invordering van leges 2018”.
Artikel 1
De Legesverordening 2018 wordt als volgt gewijzigd:
A. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.1 komt te vervallen
B. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.2 komt te vervallen.
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Artikel 2
Artikel 1, treedt in werking één dag na vaststelling door de
gemeenteraad.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2018
1 e wijziging”.
Punt van orde
Raadslid Nanninga verschijnt ter vergadering.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
7.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Voorstel:
op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wgr, het college
toestemming te verlenen om de bestaande Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Groningen, aan te passen;
de tekst van bijgevoegd ontwerp gemeenschappelijke regeling
vervolgens te doen vaststellen door de colleges.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad het voorgestelde besluit mondeling
wil amenderen in die zin dat daarin zal worden vermeld dat de
stemverhouding ongewijzigd blijft, alsook dat in de P&C-cylcus van de
Omgevingsdienst moet worden opgenomen dat jaarlijks en enkele
tussentijdse rapportages worden opgesteld. Besluitvorming kan heden
plaatsvinden.

8.

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente Het Hogeland
Voorstel:
Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het college over de
positionering van Werkplein Ability;
Wensen en bedenkingen op dat ontwerpbesluit aan het college kenbaar
te maken.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad (in meerderheid) inzicht wenst in de
geldstromen en verrekeningen tussen onderdelen van zowel de gemeente
als wel Ability. Besluitvorming kan heden plaatsvinden.
9.

Visiedocument Inwonerkracht
Voorstel:
In te stemmen met het visiedocument ‘Inwoners voorop in 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.

10.

Begroting herindelingskosten BMWE 2018
Voorstel:
in te stemmen met de begroting herindelingskosten BMWE 2018;
middels een begrotingswijziging een bedrag van € 815.000
beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote herindelingskosten
over 2018.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

11.

Beschikbaar stellen budgetten in 2018 in verband met doorgeschoven
budgetten 2017
Voorstel:
1.

2.

een bedrag van € 228.096 beschikbaar te stellen wegens het
doorschuiven naar 2018 van in 2017 niet uitgevoerde
werkzaamheden;
het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende
verplichtingen.
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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.
12.

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid en Zorg (GR PG&Z)
Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen.
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 (uiterlijk 22.30 uur)
Punt van Orde
Raadslid Nanninga verlaat de raadzaal
13.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

14.

Besluitenlijst raad 20 februari 2018
De voorzitter merkt op dat de namen van de afwezigen abusievelijk ook
bij de aanwezigen zijn vermeld. Dit laatste zal worden gecorrigeerd.
Besluit:
Conform.

15.

Tracékeuze kortsluiting
Voorstel:
Kennis te nemen van de afwegingen voor een tracékeuze voor de
kortsluiting;
Voor de realisatie van de kortsluiting N361-RanumOnderdendamsterweg te kiezen voor variant 1.
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Stemverklaring GB
Onze fractie heeft duidelijk onderbouwd dat ze voor variant 2a is en ook
waarom ze daar vóór is en ook omdat dit binnen de kaders mogelijk is en er
geen aanvullende informatie of beantwoording is gekomen waardoor we tot een
ander inzicht zijn gekomen, zullen we tegen het voorstel stemmen om variant 1
te verwezenlijken.
Stemverklaring CDW 2.0
Voorzitter, onze fractie had graag variant 2a gezien. Wij hebben aangegeven een
keuze te maken. Beter een half ei dan een lege dop. We zullen met het voorstel
instemmen.
Besluit:
Conform (na hoofdelijke stemming 10 voor (VVD (1), CDA (2), CU (2),
CDW 2.0 (2), D66 (1) en GL (2)) en 3 tegen (GB (3).
16.

Wijziging Legesverordening in verband met realisatie Snel internet
Voorstel:
vast te stellen de navolgende wijziging van de “Verordening op de heffing
en de invordering van leges 2018”.
Artikel 1
De Legesverordening 2018 wordt als volgt gewijzigd:
C. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.1 komt te vervallen
D. Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.2 komt te vervallen.
Artikel 2
Artikel 1, treedt in werking één dag na vaststelling door de
gemeenteraad.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening 2018
1 e wijziging”.
Besluit:
Conform.
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17.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
De voorzitter legt het mondeling geamendeerde voorstel ter
besluitvorming voor, waarmee het als volgt luidt:
Voorstel:
op grond van artikel 51, tweede en derde lid Wgr, het college
toestemming te verlenen om de bestaande Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Groningen, aan te passen;
de tekst van bijgevoegd ontwerp van de gemeenschappelijke regeling
aan te passen in die zin dat daarin de tot nu geldende
stemverhouding wordt opgenomen, als ook dat in de P&C cyclus van
de Omgevingsdienst moet worden opgenomen dat jaarlijks enkele
tussentijdse rapportages worden opgesteld;
de tekst van bijgevoegd ontwerp gemeenschappelijke regeling
vervolgens te doen vaststellen door de colleges.
Besluit (geamendeerd):
Conform.
Punt van orde
Raadslid Nanninga komt weer in de raadzaal

18.

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente Het Hogeland
De voorzitter geeft aan dat gelet op de beraadslagingen duidelijk is
geworden dat de raad wensen en bedenkingen kenbaar wenst te maken.
Het besluit luidt dan als volgt:
Voorstel:
Kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het college over de
positionering van Werkplein Ability;
Gebruik te maken van de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te
maken, door aan te geven het wenselijk te vinden dat de geldstromen
transparant gemaakt worden en de verrekeningen tussen verschillende
onderdelen (van zowel gemeente als ook Werkplein Ability) inzichtelijk
worden gemaakt.
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Stemverklaring VVD
Wij zijn van mening dat u de raad het recht ontzegt om een keuze te maken over
de positionering van het SW-bedrijf. Hierbij raakt u een fundamenteel recht van
de raad. De fractie van de VVD is van mening dat commerciële activiteiten geen
taak is van de gemeentelijke organisatie en dat die activiteiten best in een
overheidsvennootschap kunnen worden ondergebracht. Aangezien het
voorliggende besluit de raad effectief buitenspel zet zullen wij tegen stemmen.
Besluit:
Conform (met de aantekening dat VVD geacht wordt tegen gestemd te
hebben).
19.

Visiedocument Inwonerkracht
Voorstel:
In te stemmen met het visiedocument ‘Inwoners voorop in Het
Hogeland’.
Stemverklaring CU
U vraagt ons in te stemmen met de visie Inwonerkracht zoals verwoord in het
visiedocument. Dat doen wij heel graag, maar dan met de nuancering: alle
inwoners voorop in Het Hogeland.
Besluit:
Conform.

20.

Begroting herindelingskosten BMWE 2018
Voorstel:
in te stemmen met de begroting herindelingskosten BMWE 2018;
middels een begrotingswijziging een bedrag van € 815.000
beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote herindelingskosten
over 2018.
Besluit:
Conform.
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21.

Beschikbaar stellen budgetten in 2018 in verband met doorgeschoven
budgetten 2017
Voorstel:
1.

2.

een bedrag van € 228.096 beschikbaar te stellen wegens het
doorschuiven naar 2018 van in 2017 niet uitgevoerde
werkzaamheden;
het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende
verplichtingen.

Besluit:
Conform.
22.

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke
Gezondheid en Zorg (GR PG&Z)
Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
Conform.

23.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

24.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 24 april 2018.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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