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

op 3 juni 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 

 

 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering.  

 

2. Vaststelling agenda 

 De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. Vragenuur 

De PvdA-fractie stelt vragen over onderwijs (sluiting scholen), welke door wethouder 

Blok worden beantwoord. Vervolgens stelt genoemde fractie enkele vragen over het 

openbaar vervoer (opheffing buslijnen, bushaltes) en “Garnwerd aan Zee”. Wethouder 

Hoekzema beantwoordt de vragen over deze beide onderwerpen. 

 

Vanuit de D66-fractie worden vragen gesteld over de plaatsing van containers bij Het 

Aanleg/de NAM-locatie te Winsum (Logispan). De heer Michels reageert op deze 

vraagstelling. 

 

 TOEZEGGING:  

De situatie op Het Aanleg/de NAM-locatie zal worden bekeken. Afhankelijk van de 

bevindingen zal gekeken worden welke verdere actie nodig en/of mogelijk is. De raad 

wordt hierover geïnformeerd (Michels).  
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4. Mededelingen 

 

a. vanuit het college; 

  

 Geen. 

 

b. afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Aanpassing APV 

 

Dit punt wordt behandeld onder voorzitterschap van de waarnemend raadsvoorzitter 

 

Voorstel: 

 

1. Artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening als volgt te wijzigen: 

 

Artikel 5:12 Stallen van (brom)fietsen 

 

1. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen op de weg, in het 

belang van het aanzien en het uiterlijk van de gemeente, ter voorkoming van 

schade aan de openbare ruimte of openbare gezondheid, (brom)fietsen 

onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

2. Het is verboden om op door het college aangewezen plaatsen (brom) fietsen 

langer dan een door het college aangewezen periode onafgebroken te laten 

staan. 

3. Het is verboden om (brom)fietsen die rij-technisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op of aan de weg te 

laten staan. 

 

2. Dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking. 

 

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.  
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6. Continuïteit van AWBZ-zorg 

 

Voorstel: 

 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de marktconsultatie t.b.v. continuïteit van 

AWBZ-zorg in 2015; 

2. Akkoord te gaan met de berekening budget continuïteit AWBZ zoals opgenomen 

in het raadsvoorstel en dit budget onder voorwaarden beschikbaar te stellen voor 

de financiering van continuïteitsarrangementen voor de huidige functies 

begeleiding (individueel en groep, plus het vervoer), kortdurend verblijf en een 

deel van de persoonlijke verzorging (ZIN en PGB) in 2015.  

 

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.  

 

7. Openstellen van de elektronische weg voor berichten 

 

Dit punt wordt behandeld onder voorzitterschap van de waarnemend raadsvoorzitter 

  

 Voorstel: 

 

De raad besluit de Verordening elektronisch berichtenverkeer gemeente Winsum 

2014 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: 

Nagegaan zal worden of degenen die digitaal een formulier invullen een 

ontvangstbevestiging ontvangen met daarbij ook het ingevulde formulier. De raad 

wordt hierover geïnformeerd (Michels). 
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8. Verlenging overeenkomst accountantsdiensten met Deloitte Accountants 

 

 Voorstel: 

 

In te stemmen met een verlenging van de overeenkomst accountantsdiensten met 

Deloitte Accountants voor de boekjaren 2015 en 2016.   

 

 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, bij verlenging met één jaar. De besluitvorming bij de andere betrokken 

gemeenten zal – voor zover beschikbaar – voorafgaand worden meegedeeld.  

 

TOEZEGGING: 

Nagegaan zal worden welke afspraken zijn gemaakt over meer-/minderwerk. De raad 

wordt hierover geïnformeerd (Blok). 

 

9. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord 

Groningen 

 

Bespreking:  

 

De raad bespreekt de stukken en formuleert een zienswijze, die per brief aan het 

Vuilverwerkingsbedrijf zal worden meegedeeld.  

 

10. Concept-aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA (Regio 

Groningen Assen) 

 

Bespreking: 

 

De raad bespreekt de stukken. Er wordt geen zienswijze geformuleerd. Wel zal 

wethouder Hoekzema mondeling bij de RGA melding maken van het feit dat de raad 

de stukken moeilijk leesbaar vindt.  

 

11. Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding 

 

 Voorstel:  

 

 De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in 

artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de 

grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage 

legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord geheim. 

 

 Bespreking: 

  

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat over het voorstel heden ook besluitvorming kan plaatsvinden.  
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BESLUITVORMEND 

 

 

12. Besluitenlijst raad 22 april 2014 en 6 mei 2014 

 

 Besluit: 

 Conform. 

  

13. Ingekomen stukken 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

14. Benoeming plaatsvervangende leden Algemeen bestuur Ability en 

Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 

  

 Voorstel: 

  

Te benoemen tot: 

 

 Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van Ability: 

 

  Vanuit het college: 

 

- de heer H. Blok 

  

 Plaatsvervangend lid van het Algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf    

   Noord-Groningen: 

 

 Vanuit het college: 

 

- de heer M.M.H. Verschuren  

 

 Besluit: 

 Conform.  
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15. Benoeming leden van diverse commissies 

 

 Voorstel: 

 

 te benoemen tot:  

 

  * lid van de commissie bestuurlijke vernieuwing:  

 

- de heer H. Walma 

- de heer H.T. Jonkman 

- de heer R.M. Prummel 

- de heer H.P. de Vink 

- mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers 

- de heer Y. Sijbrandij 

- de heer P. Wieringa 

 

  * lid van het audit committee:  

 

- de heer D. Knoops 

- de heer H.T. Jonkman 

- de heer R.M. Prummel 

- de heer H.P. de Vink 

- de heer A.A.M. Bruininks 

- de heer N.R. Werkman 

- de heer G. Kersaan 

 

 * lid van de werkgeverscommissie griffier: 

 

-  de heer N.R. Werkman (tevens voorzitter) 

-  de heer H.T. Jonkman 

-  mevrouw W.M. Scheepstra - Beukers 

 

  * lid van het presidium:  

 

- de heer H. Walma 

 

  * lid van de vertrouwenscommissie 

 

- de heer H. Walma 

 

 Besluit:  

 Conform.  
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16. Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding 

 

 Voorstel:  

 

 De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in 

artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de 

grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage 

legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord geheim. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

  

17. 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”. 

 

 Stemverklaring: 

De afgedane toezeggingen zijn niet heel transparant weergegeven. Die gaan nu wel 

van de lijst af, maar wat er nu af gaat  is ons niet duidelijk dus we zien graag in de 

toekomst een duidelijke(r) omschrijving, maar verder stemmen we in met het voorstel 

dat voorligt. 

 

 Besluit:  

 Conform.  

 

18. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

 

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

19 juni 2014. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


