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

op 2 september 2014 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis, P. Wieringa, L.T.  Bandsma 

 ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops  

 GroenLinks: A.A.M. Bruininks 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J. W. Nanninga 

 CDA:  P. Drijfhout, N.R. Werkman 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU) 

en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: W.M. Scheepstra-Beukers, H.P. de Vink en Y. Sijbrandij  

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërend 

 

 

1. Opening 

 

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

mededeling van de ontvangen afmeldingen voor de vergadering.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. Vragenuur  

 

 Geen. 

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

 

Geen. 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

Geen. 
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5. Wet markt en Overheid 

 

 Voorstel: 

 

1. De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die 

plaatsvinden in het algemeen belang: 

 

- verhuur/verpachting/in gebruikgeving en exploitatie van de gemeentelijke  

 binnen- en buitensportaccommodaties; 

- verhuur/verpachting/in gebruikgeving maatschappelijk vastgoed, incl. de gronden; 

- verhuur/verpachting/in gebruikgeving volkstuintjes; 

- verhuur/verpachting/in gebruikgeving groenstroken; 

- in gebruik geven dijk aan de Potmaar te Winsum aan J. Tempel; 

- in gebruik geven grond Meijmaweg Baflo (voormalig Marcia terrein)  

 aan J. Tempel; 

- onderhoud en beheer van bermen aan de Tammesweg te Den Andel; 

- in gebruik geven perceel grond aan de Gruijsweg in Tinallinge  

 aan dhr. Vos.  

- verhuur perceel grond Aduarderzijl aan Camping en Jachthaven  

Aduarderzijl; 

- verhuur perceel grond Aduarderzijl aan D.J.P. Wever 

- in gebruik geven strook grond langs de Schouwerrzijlisterweg  

 aan H. van Dijk 

- Verpachting strook grond langs fietspad Wierumerschouw aan J. Tempel 

    verhuur/in gebruikgeving kademuren; 

- in gebruik geven strook grond aan de Hamrik te Winsum aan AOC Terra; 

- verhuur/verpachting/in gebruikgeving overige gronden waar geen markt voor is  

    en waar de tegenprestatie bestaat uit het onderhouden van de gronden; 

 

- ter beschikking stellen van de hal in het gemeentehuis aan kunstenaars voor 

    expositie van kunstwerken; 

- Beheer van de algemene en bijzondere begraafplaatsen van de gemeente Winsum. 

 

2. Voor de motivatie te verwijzen naar het bij dit besluit horende voorstel van 

Burgemeester en Wethouders van Winsum. 

  

 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: 

De gemeentelijke lijst met uitzonderingen in het algemeen belang zal worden 

geactualiseerd en actueel gehouden (actie:Blok) 
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6. Functie cliëntondersteuning en de positie van MEE Groningen 

 

 Voorstel: 

 

1. in te stemmen met een regionaal transitiearrangement voor tenminste  

    het jaar 2015 met MEE Groningen; 

2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van  € 134.425,-- voor  

    Cliëntondersteuning en € 1.384,-- voor Integrale vroeghulp in 2015, onder 

    voorbehoud van definitieve wetgeving door de Eerste Kamer  

    en definitief budget. 

 

 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: 

Nagegaan zal worden of klanttevredenheidscijfers beschikbaar zijn. De raad wordt 

geïnformeerd (actie: Verschuren). 

 

7. Spoedaanvraag voorziening in onderwijshuisvesting 

 

 Voorstel: 

 

Voor de spoedaanvraag voorziening in de onderwijshuisvesting een krediet van   

€ 8.239,- 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.  

 

8. Vaststellen Verordening leerlingenvervoer 

  

 Voorstel: 

 

 De nieuwe “Verordening leerlingenvervoer gemeente Winsum 2015 vast 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.  

 

 TOEZEGGING: 

De effecten van de nieuwe verordening zullen worden gemonitord. De raad wordt via 

de bestuursrapportage geïnformeerd (actie: Hoekzema). 
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9. Wijkleerbedrijf 

  

 Voorstel: 

 

1. voor de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 het wijkleerbedrijf te 

ondersteunen; 

2. het bedrag van de ondersteuning te bepalen op € 38.500 per jaar; 

3. Als dekking voor de ondersteuning van in totaal maximaal € 77.000 de reserve 

WWB te gebruiken. 

 

 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 

Inzet van WWB-ers zal worden gestimuleerd. Voor zover daarvan nu reeds sprake is 

wordt de raad daarover op korte termijn geïnformeerd (actie: Verschuren). 

  

10. Coördinatieverordening 

 

 Voorstel:  

 

 Vast te stellen de  Coördinatieverordening Winsum 

 

 Bespreking: 

 

De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezige raadsleden 

maakt van de gelegenheid gebruik het woord te voeren. De voorzitter concludeert 

hierop dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

Besluitvormend 

 

11. Besluitenlijsten raad 19 juni, 1 juli en 3 juli 

 

 Besluit:  

 Conform. 

 

12. Ingekomen stukken 

 

Besluit: 

 Conform.  
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13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

. 

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

16 september 2014.  

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


