Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 6 december 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: G.A. Stavenga-Joling
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen
ChristenUnie: D. Knoops, N.W Gijzen-van Rij
GroenLinks: A.A.M. Bruininks
D66: J.J. Willemsen-de Jong
PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink
CDA: P.F. Ritzema
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: A.T. Molenhuis (GB)
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H.
Verschuren (GL)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden N. Werkman (CDW 2.0),
W.M. Scheepstra-Beukers (GL) en Y. Sijbrandij (CDA).
Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de
raadsleden Werkman (CDW 2.0), Scheepstra-Beukers (GL) en Sijbrandij
(CDA).
De voorzitter geeft aan dat raadslid Molenhuis (GB) is overgestapt naar de
fractie van CDW2.0 en dat in verband daarmee er wijzigingen in de
zitplaatsen van de raad zijn opgetreden. Raadslid Willemsen zit voortaan
op de oude plek van raadslid Molenhuis. De fractie van CDW 2.0 zit
vanaf nu naast wethouder Blok en de fractie van CU heeft plaatsgenomen
tussen de fracties van CDA en CDW 2.0.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan raadslid Molenhuis die een
verklaring aflegt voor zijn overstap van de fractie van GB naar de fractie
van CDW2.0. Daarop krijgt raadslid Hoekzema het woord. Hij legt
namens de fractie van GB een verklaring af betreffende de overstap van
raadslid Molenhuis.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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2a.

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te
benoemen lid van de gemeenteraad
Voorstel:
Toe te laten als lid van de gemeenteraad:
Wolters, H.P. (Henk), lijst nummer 2 (Gemeentebelangen), wonende te
Winsum.
Bespreking/besluit:
Er wordt een commissie samengesteld bestaande uit de heren Jonkman
(VVD), Knoops (CU) en Willemsen (D’66) om de geloofsbrieven van de
heer Wolters te onderzoeken. Na een korte schorsing deelt de heer
Jonkman, namens de onderzoekscommissie, mee dat de geloofsbrieven
zoals deze zijn overgelegd in orde zijn bevonden. Vastgesteld is dat de
heer Wolters zijn functie als vice-voorzitter van de cliëntenraad SoZaWe
per 1 januari 2017 zal neerleggen. De heer Wolters kan dan ook tot de
gemeenteraad worden toegelaten. Nadat de heer Wolters de belofte heeft
afgelegd volgen er felicitaties en neemt hij plaats in de vergadering.
De heer Wolters volgt de heer P. Wieringa op. De voorzitter en de griffier
zullen de heer Wieringa bezoeken om afscheid te nemen.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over het kwijtscheldingsbeleid. De vragen
worden beantwoord door wethouder Blok.
De GB-fractie heeft in het kader van artikel 36c van het RvO schriftelijke
vragen gesteld over een krantenbericht uit de Ommelander Courant van
17 november 2016 betreffende de organisatie van een hernieuwde
autocross op een terrein tussen Winsum en Sauwerd. Wethouder
Westerink beantwoordt de vragen mondeling.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Wethouder Blok meldt namens het college dat uit het bestuurlijk overleg
tussen de regio en een afgevaardigde van het Ministerie over de
hoogspanningslijn 380KV is gebleken dat de Minister niet van plan is mee
te werken aan bekabeling van het traject tussen Reitdiep en Bedum
vanwege gebrek aan tijd, geld en noodzaak. Er is nu een brief van de
regio uitgegaan aan de Minister.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen
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5.

Volksraadpleging Middag Humsterland
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de volksraadpleging in het
Middag-Humsterland.
2. In te stemmen met de toevoeging van het Winsumer deel van het
gebied Middag-Humsterland aan de nieuwe gemeente
Westerkwartier, waarbij de grens van de voormalige gemeente Ezinge
(langs het Reitdiep) de nieuwe buitengrens van de nieuwe gemeente
Hoogeland (werktitel) vormt.
3. Het college op te dragen deze toevoeging in overleg met de
gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond en de gemeenten in het
Westerkwartier, in de herindelingsontwerpen van de betrokken
gemeenten op te nemen.
Bespreking:
De heer Hovius spreekt in. De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten
van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel later op
de avond besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 17.

6.

Bestuursrapportage 2016-2
Voorstel:
1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2016;
de begroting 2016 overeenkomstig deze bestuursrapportage
te wijzigen;
2. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste
bestuursrapportage 2017.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGING:
Er zal eenzelfde overzicht van het buigbudget worden verstrekt als vorig
jaar zodat raadsleden beter aansluiting kunnen vinden tussen de
begroting, de bestuursrapportage 2016-1 en bestuursrapportage 2016-2
(actie: Verschuren).

7.

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet uitvoeren Rompakkoord
Voorstel:
Een voorbereidingskrediet van € 485.000,-- beschikbaar te stellen voor
de uitvoering van het Rompakkoord.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
8.

Actualisatie beheerplan kunstwerken
Voorstel:
1. Het beheerplan kunstwerken 2017-2021 vast te stellen;
2. De jaarlijkse exploitatie kunstwerken te verhogen met € 7.500,-- ;
3. Deze structureel hogere onderhoudskosten mee te nemen in de
1e bestuursrapportage 2017
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

9.

1e wijziging legesverordening en tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2017
Voorstel:
De 1e wijziging “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017”
inclusief tarieventabel vast te stellen
Bespreking:
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen. De voorzitter concludeert dat het
voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd

10.

Regionaal dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen
Bespreking:
De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen.

Pagina 4 van 7

11.

Aanpassing Verordening Starterslening, invoeren Blijvers-lening
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie Starterslening.
2. De Starterslening te continueren en de aangepaste ‘Verordening
Starterslening gemeente Winsum 2017’ vast te stellen.
3. De Blijvers-lening in te voeren en de ‘Verordening Blijvers-lening
gemeente Winsum’ vast te stellen.
4. Ten behoeve van de uitvoering van de Starters- en Blijvers-lening een
maximaal bedrag van €1.000.000,- beschikbaar te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

12.

Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad
Voorstel:
Het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad 2016 vast te stellen.
Bespreking:
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen. De voorzitter concludeert dat het
voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.

13.

Arbeidsvoorwaarden griffier
Voorstel:
Vast stellen de volgende Arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier:
Bespreking:
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen. De voorzitter concludeert dat het
voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.

14.

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’.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. De PvdA-fractie mist een toezegging op
de lijst. Deze wordt aan de lijst toegevoegd. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
TOEZEGGING:
Aan het einde van het 1e kwartaal 2017 wordt een evaluatie van het
minimabeleid opgeleverd met daarin aandacht voor een aantal nieuwe
onderdelen van het minimabeleid (actie: Verschuren).
Besluitvormende raadsvergadering
15.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform

16.

Besluitenlijsten raad 8 en 10 november 2016
Besluit:
Conform

17.

Volksraadpleging Middag Humsterland
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de volksraadpleging in het
Middag-Humsterland.
2. In te stemmen met de toevoeging van het Winsumer deel van het
gebied Middag-Humsterland aan de nieuwe gemeente
Westerkwartier, waarbij de grens van de voormalige gemeente Ezinge
(langs het Reitdiep) de nieuwe buitengrens van de nieuwe gemeente
Hoogeland (werktitel) vormt.
3. Het college op te dragen deze toevoeging in overleg met de
gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond en de gemeenten in het
Westerkwartier, in de herindelingsontwerpen van de betrokken
gemeenten op te nemen.
Besluit:
Het voorstel wordt na stemming aangenomen met 11 stemmen voor en 1
stem tegen (VVD).
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18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 17 januari 2017.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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