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

op 3 juli 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: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink 

 CDA:  P. Drijfhout, N.R. Werkman, Y. Sijbrandij 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

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

en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig:   

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërend 

 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Er is een nieuwe 

agenda, waarop agendapunt 2a (Jaarverslag en jaarrekening 2013) is toegevoegd. 

Verder zijn er twee nieuwe raadsvoorstellen, respectievelijk betreffende de Kadernota 

en Begrotingswijzigingen.  Mededeling wordt gedaan van het feit dat de fractie 

GroenLinks de dinsdag 1 juli jl. ingediende motie (nr. 2) betreffende ondersteuning 

van de Stichting Vluchtelingenwerk heeft ingetrokken. Betreffende motie zal dan ook 

niet in stemming worden gebracht.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

 

Besluitvormend 

 

2a. Jaarverslag en jaarrekening 2013 

 

 Voorstel: 

1. De jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2013 vast te stellen. 

2. Het positief resultaat van € 635.000 als volgt te bestemmen: 
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a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 258.000 voor de 

uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2013 

b. een bedrag van € 80.000 te storten in een nieuw te vormen reserve 

“vervanging tractiemiddelen”;  

c. het restantbedrag ad € 297.000 te storten in de algemene reserve 

3. Het rapport van bevindingen van Deloitte Accountants voor kennisgeving aan te  

 nemen. 

4. De begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen. 

 

Amendement nr. 2 (ingediend door CDA, PvdA en VVD): 

 

 Geamendeerd besluit:  

 2c. een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar te stellen voor een eenmalige bijdrage 

aan de Stichting Voedselbank Het Hogeland, gevestigd te Baflo, ten behoeve 

van huidige en toekomstige investeringen; 

 2d. het restantbedrag ad (294.000,-- te storten in de algemene reserve. 

 

 

 Het amendement wordt unaniem aangenomen.  

 

 Amendement nr. 3 (ingediend door CDA, PvdA en VVD): 

  

 Geamendeerd besluit:  

Als nog een bedrag van € 20.000,-- te storten in de bestemmingsreserve 

“Leefbaarheid” en dit te dekken door een lagere storting in de algemene reserve. 

 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 

 

 Stemverklaring CDA (bij besluit): 

De vorming van een reserve in het kader van de vervanging van een reserve in het 

kader van de vervanging van tractiemiddelen. Dat onderdeel zullen wij niet steunen.  

 

 Besluit (geamendeerd):  

 

 Conform. 
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3. Kadernota 2014 

 

Voorstel: 

 

1. In te stemmen met de besluitpunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 en 15 van de  

Kadernota; 

a. In te stemmen met besluitpunt 11, maar voor wat betreft de voorgestelde OZB-

verhoging te besluiten dat daarover bij de behandeling van de begroting 2015 

een besluit wordt genomen; 

b. Besluitpunt 13 vervangen door: “Voorgesteld wordt om met ingang van het jaar  

2015 geen gemeentelijk aandeel in de bijstandslasten in de gemeentelijke 

begroting op te nemen; 

c. Besluitpunt 14 te laten vervallen; 

2. De financiële gevolgen van de besluitpunten 3 t/m 10 op te nemen in de begroting 

2014 en hiervoor deze begroting te wijzigen; 

3. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de 

conceptbegroting 2015.  

 

Amendement 1 betreffende verhoging ozb wordt ingetrokken. 

 

Besluit: 

Conform.  

 

Stemverklaring GB bij motie nr. 1 betreffende de scholencoöperatie:  

Omdat het bij de gekozen vorm van coöperatie om een plan van onderop gaat, dat 

redelijk past in onze visie van burgerbetrokkenheid; het in het kader van spreiding 

over de regio ook positief kan uitwerken; het de bedoeling van deze opzet is om 

kwalitatief goed onderwijs te leveren, zowel onderwijskundig, organisatorisch, als 

financieel; de vorm ondergeschikt is aan de kwaliteit; er voor onze fractie geen 

aanleiding bestaat om dit soort initiatieven op voorhand in de kiem te smoren; 

daarom zullen wij tegen de motie stemmen.  

 

 

Stemverklaring GrLi bij motie nr. 1 betreffende de scholencoöperatie:  

Ik wil me aansluiten bij de stemverklaring van de heer Kersaan. 

 

Stemverklaring CDA bij motie nr. 1 betreffende de scholencoöperatie:  

Mijn fractie is van mening dat het college in gesprek moet blijven met de 

schoolbesturen. Daar past de inhoud van deze motie op dit moment niet in.                      

Dus wij zullen tegen deze motie stemmen.  

  

 De motie wordt verworpen (PvdA (2) en VVD (1), samen 3 voor; rest (12) tegen).  
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4. Overzicht toezeggingen raadsvergaderingen (bijgewerkt tot 17 juni 2014)  

 

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. 

 

5. Begrotingswijzigingen 

 

Besluit (met in achtneming van de aangenomen amendementen): 

 

Conform.  

  

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur. 

. 

 

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

2 september 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


