Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 11 maart 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: G.A. Stavenga-Joling
Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W. Berghuis, H.P. de Vink
Gemeentebelangen: G. Kersaan, P. Wieringa, H.J. Krüger
CDA: N.R. Werkman, P.F. Ritzema
VVD: H.T. Jonkman, A.W. Bulthuis
Christen Unie: H. Blok, D. Knoops
Groen Links: M.M.H. Verschuren, W.M. Scheepstra-Beukers
D66: A.J.M. van der Drift
Tevens aanwezig: de wethouders W. Zorge (PvdA), J. Hoekzema (GB)
en P.E. Broeksma (Groen Links)
Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling

Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering. Het is de laatste raadsvergadering in deze
raadsperiode.

2.

Vaststelling agenda
Door de fracties van Gemeentebelangen, Groen Links en de Partij van de Arbeid
wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. Het onderwerp van de
motie betreft de winning van schaliegas. Op voorstel van de voorzitter zal de motie
opiniërend worden behandeld onder agendapunt 5a en besluitvormend onder
agendapunt 15a. Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

3.

Vragenuur
Er hebben zich een aantal fracties gemeld voor het vragenuur. Door de fractie van
D’66 worden vragen gesteld over het Pieterpad en over de onroerendzaakbelasting
voor jeugdcentra. De vragen over het Pieterpad worden beantwoord door wethouder
Hoekzema. De vragen over de onroerendzaakbelasting door wethouder Broeksma.
De fractie van de Christen Unie heeft vragen over het onderzoeksrapport toekomst
sectie Beheer & Onderhoud gemeente Winsum. De vragen worden beantwoord door
de wethouders Broeksma en Zorge. Tot slot zijn er vragen van de fracties van Partij
van de Arbeid, D’66 en Gemeentebelangen over de handhaving van het convenant
tussen de gemeente Winsum, de bewoners Akkerstraat en F. Nooren over
recreatiecentrum Garnwerd. De vragen worden door de fractie van de Partij van de
Arbeid gesteld. Wethouder Hoekzema beantwoordt de vragen.

4.

Mededelingen
a.

vanuit het college

Geen
b.

afgevaardigden vanuit de raad

De heer Nanninga deelt namens de vertrouwenscommissie mee dat de gemeenteraad
in een eerder op de avond gehouden (besloten) raadsvergadering heeft besloten om
de aanbeveling te doen de heer M.A.P. Michels te herbenoemen als burgemeester
van Winsum. Hierop werd de heer Michels gefeliciteerd en hem werd een bos
bloemen overhandigd. De heer Michels voert daarop kort het woord en memoreerde
de afgelopen zes jaar die met ups en downs zijn verlopen. Hij gaf aan blij en trots te
zijn dat de gemeenteraad vertrouwen in hem heeft.

5.

Opnieuw vaststellen komgrenzen
Voorstel:
1. Het raadsbesluit van 18 april 2000, betrekking hebbende op de vaststelling
van de bebouwde kommen in de gemeente Winsum, in te trekken;
2. De bebouwde komgrenzen van Winsum, Baflo, Rasquert, Sauwerd, Ezinge,
Garnwerd, Adorp, Den Andel, Feerwerd, Tinallinge, Groot Wetsinge,
Klein Wetsinge Aduarderzijl en Saaxumhuizen opnieuw vast te stellen
volgens de tekeningen 1-12 t/m 12-12 d.d. 30 juli 2013;
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3. Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrenzen, zoals die door de
gemeente zijn vastgesteld, ook als komgrenzen in gevolge de Wegenwet vast
te stellen.
Bespreking:
Er is geen behoefte om het voorstel opiniërend te bespreken. Het voorstel zal later
besluitvormend worden behandeld onder agendapunt 14.

5a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van Gemeentebelangen, Groen Links en de Partij van de Arbeid dienen
een motie in betreffende de winning van schaliegas binnen de gemeentegrenzen.
Daarin verzoeken de genoemde fracties het college om het standpunt dat
(proef)boringen voor de winning van schaliegas in de gemeente Winsum ongewenst
zijn kenbaar te maken aan de verantwoordelijke minister, de Tweede Kamer, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten, de
Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt de motie. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat de motie besluitvormend behandeld zal worden onder agendapunt 15a.

BESLUITVORMEND
6. Besluitenlijst raad 4 februari 2014
Besluit:
Conform

7.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.
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8.

IHP en haalbaarheidsstudie Brede School
Voorstel:
1.
2.
3.

4.
5.

De actualisatie IHP met daarin de haalbaarheidsverkenning vast te stellen.
De haalbaarheid van een brede school in Baflo nader uit te werken.
Een brede school in Winsum nader te verkennen waarbij
het draagvlak voor de brede school in Winsum wordt onderzocht;
inzicht wordt verschaft in welke scholen en welke functies en welk
medegebruik onderdeel van de brede school kunnen zijn al dan niet in
combinatie met het handhaven van één of meerdere bestaande scholen;
het programma van eisen van de brede school wordt verkend waarin de
dorpse schaal en kleinschaligheid gewaarborgd zijn.
In de nadere uitwerking en de verdere verkenning de financiële gevolgen nader
uit te werken.
Een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen uit de reserve
onderwijshuisvesting.

Amendement (ingediend door CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen)
1. De actualisatie IHP met daarin de haalbaarheidsverkenning vast te stellen.
2. De haalbaarheid van een brede school in Baflo nader uit te werken.
3. Een brede school in Winsum samen met de schoolbesturen nader te verkennen
waarbij
a. het draagvlak voor de brede school, in meerdere varianten (1 of meerdere
gebouwen op 1 of meerdere locaties), in Winsum wordt onderzocht door de
schoolbesturen;
b. mede ten behoeve van het draagvlak, vanuit de gemeente, inzicht wordt
verschaft in welke scholen en welke functies en welk medegebruik onderdeel van
de brede school kunnen zijn inclusief de optie om één of meerdere bestaande
gebouwen en/of locaties te handhaven;
c. de effecten van een nieuwe brede school voor de scholen in de dorpen rondom
Winsum in kaart worden gebracht.
4. in de nadere uitwerking en de verdere verkenning de financiële gevolgen nader uit
te werken
5. een bedrag van € 85.000,00 beschikbaar te stellen uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Het amendement wordt met 7 stemmen (CDA, Christen Unie, Gemeentebelangen)
voor en 8 stemmen (PvdA, Groen Links, D’66, VVD) tegen verworpen.

Pagina 4 van 9

Stemverklaring Kersaan (Gemeentebelangen)
In het voorgestelde besluit komt de verantwoordelijkheid van de scholen voor het
benodigde draagvlak met betrekking tot de brede school Winsum onvoldoende tot
uitdrukking. Het investeren in draagvlakonderzoek moet worden onderzocht in een
open dialoog waarbij functionaliteiten van een brede school en een of meerdere
locaties aan de orde moeten komen zoals bedoeld bij de opdracht van de raad aan
het college om de mogelijkheid van een brede school te verkennen en in dit voorstel
onvoldoende tot uitdrukking komt. Het gevraagde krediet voor verkenning brede
school Winsum wordt onvoldoende onderbouwd en gaat uit van een vanuit de
gemeente geïnitieerd draagvlakonderzoek, waarbij onderdelen gelijktijdig verkend
c.q. onderzocht worden, waarbij volgtijdelijkheid meer voor de hand ligt. Dit alles kan
leiden tot onnodige kosten. Op grond van dit alles zal onze fractie tegen dit voorstel
stemmen.
Besluit:
Het voorstel wordt met 8 stemmen (PvdA, Groen Links, D’66, VVD) voor en 7
stemmen (CDA, Christen Unie en Gemeentebelangen) tegen aangenomen.
9.

Kader-/startnota 3 decentralisaties inclusief visie op sociaal domein
Voorstel:
De visie van de BMWE-gemeenten op het sociale domein en de Startnota 3D BMWE
vast te stellen.
Stemverklaring Bulthuis (VVD)
Wij kunnen ons in z’n algemeenheid vinden in deze kader/startnota met het
voorbehoud dat wij vooralsnog tegen één uitvoeringsorganisatie voor het sociale
domein zijn. Aangezien u met betrekking tot deze beleidskeuze binnenkort een
voorstel aan de raad zal aanbieden én wij als raad dan pas een definitief besluit
nemen, kunnen wij instemmen met voorliggende kader/startnota.
Besluit:
Conform.
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10. Cofinanciering ten behoeve van molen Eureka Wetsinge
Voorstel:
Cofinanciering verstrekken ter grootte van € 90.000 ten behoeve van de restauratie
van de molen.
Besluit:
Conform.
11. Beschikbaar stellen budgetten in 2014 in verband met doorgeschoven budgetten
2013
Voorstel:
De raad besluit de budgetten voor de naar 2014 doorgeschoven werkzaamheden uit
2013 tot een bedrag van € 527.479 beschikbaar te stellen in 2014 en dit bedrag te
dekken uit de reserve lopende verplichtingen.
Besluit:
Conform.
12. Evaluatie “Nota Begraven en Begraafplaatsen in de gemeente Winsum“
Voorstel:
De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de volgende
beslispunten:
1. In te stemmen met de voorgestelde procedure om rechthebbenden te
achterhalen;
2. Ingaande 2015 de rechthebbenden aan te schrijven voor verlenging van het
grafrecht.

Amendement (ingediend door CDA, Christen Unie, Gemeentebelangen, Groen Links)
1. De administratie van alle gemeentelijke begraafplaatsen op orde te brengen en
aansluitend de rechthebbenden te achterhalen overeenkomstig de voorgestelde
procedure;
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2. Het begraafbeleid en de tariefstelling – waaronder begrepen het in rekening
brengen van een verlengingstarief – in de tweede helft van 2015 opnieuw te
evalueren en deze evaluatie aan te bieden ter bespreking en besluitvorming in de
raad.
Het amendement (dat het besluit vervangt) wordt unaniem aangenomen.
13.

Jaarstukken 2013 Regiovisie
Voorstel:
1. in te stemmen met de actualisatie van de Regiovisie Groningen-Assen, zoals
verwoord in het bijgevoegde rapport "Veranderende context-blijvend perspectief".
Daarmee vindt :
a. commitment plaats voor de voortzetting van de regionale samenwerking;
b. draagvlak voor het realiseren van de hoofddoelstelling "benutten en
uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van
gebiedskwaliteiten"
c. draagvlak voor de koers die is gericht op de drie speerpunten:
1. Het economische kerngebied verder ontwikkelen- het behouden en versterken
van de economische positie van de regio;
2. De interne samenhang versterken - het samenhangende systeem (daily urban
system) goed laten functioneren en ontwikkelen;
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken - de diversiteit aan
woonmilieus, voorzieningen, landschappen en ecologische kwaliteiten
koesteren en versterken.
2. in te stemmen met de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 inclusief de daarin
opgenomen Bereikbaarheidsstrategie, de visie op het hoogwaardig openbaar
vervoer en het Uitvoeringsprogramma.
3. vaststelling van de bijgestelde jaarlijkse bijdrage van € 77. 599 en deze
beschikbaar te stellen van 2015 tot en met 2023 ter bekostiging van de
exploitatie en de realisatie van het meerjareninvesteringsprogramma.
4. in te stemmen met de bijdrage van € 55.428 voor het jaar 2014.
5. kennis te nemen van de jaarstukken en hierop desgewenst te reageren. Het
programmabureau dienovereenkomstig te berichten.
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Stemverklaring Jonkman (VVD)
Het voorliggende document pretendeert een aanzet te zijn voor de herijking van de
Regiovisie. De opdracht was een herdefinitie van de kerntaken en een reductie van
de financiële bijdragen voor de deelnemende gemeenten. Het resultaat is ronduit
teleurstellend. Het takenpakket is nauwelijks bijgesteld. Een visie op de periode na de
herindeling ontbreekt. De reductie van de jaarlasten blijkt een sigaar uit eigen doos.
Tot onze spijt moeten we constateren dat wederom blijkt dat de invloed van
gemeenteraden op dit soort regelingen minimaal is, hetgeen vragen oproept over de
democratische legitimiteit. Wij zullen het voorliggende besluit dan ook niet steunen.
Besluit:
Het voorstel wordt met 12 stemmen (CDA, Christen Unie, Groen Links,
Gemeentebelangen, D’66, Berghuis PvdA, Nanninga PvdA) voor en 3 stemmen (VVD,
De Vink PvdA) tegen aangenomen.

14. Opnieuw vaststellen komgrenzen
Voorstel:
1. Het raadsbesluit van 18 april 2000, betrekking hebbende op de vaststelling
van de bebouwde kommen in de gemeente Winsum, in te trekken;
2. De bebouwde komgrenzen van Winsum, Baflo, Rasquert, Sauwerd, Ezinge,
Garnwerd, Adorp, Den Andel, Feerwerd, Tinallinge, Groot Wetsinge,
Klein Wetsinge Aduarderzijl en Saaxumhuizen opnieuw vast te stellen
volgens de tekeningen 1-12 t/m 12-12 d.d. 30 juli 2013;
3. Gedeputeerde Staten te vragen de bebouwde komgrenzen, zoals die door de
gemeente zijn vastgesteld, ook als komgrenzen in gevolge de Wegenwet vast
te stellen.
Besluit:
Conform

14a.

Aanpassing functiewaardering Griffier
Voorstel:
1.
2.

Dat de functie van griffier niet langer wordt opgenomen in het functieboek
van de gemeente Winsum.
De functiebeschrijving wordt, onder ‘specifieke taken’ aangevuld met:
Geeft functioneel leiding aan de secretariële ondersteuning.

Pagina 8 van 9

3.

De waardering van de functie van griffier vast te stellen op schaal 12

Besluit:
Conform.
15. Vaststellen Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.
15a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De fracties van Groen Links, Gemeentebelangen en Partij van de Arbeid verzoeken
het college om het standpunt dat (proef-)boringen voor de winning van schaliegas in
de gemeente Winsum ongewenst zijn kenbaar te maken aan de verantwoordelijke
minister, de Tweede Kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
Vereniging van Groninger Gemeenten, de Provinciale Staten en het college van
Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen.
Besluit:
De motie wordt met 2 stemmen (VVD) tegen en 13 stemmen (de overige fracties)
voor aangenomen.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
22 april 2014
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
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