Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 7 oktober 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, P. Wieringa, A. van Bolhuis, 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 H. Blok (CU) en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: J. Hoekzema (GB)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de
afwezigheid van wethouder Hoekzema.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De CU-fractie stelt respectievelijk vragen over geldelijke middelen WMO
huishoudelijke hulp en het selectiecriterium bij het afsluiten van zorginkoopcontracten. De vragen worden door wethouder Verschuren beantwoord.
Door de GB-fractie worden vragen gesteld over het (niet) aanlijnen van honden in het
buitengebied. Deze vragen worden beantwoord doorportefeuillehouder Michels.
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4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Begroting 2015 Ability
Voorstel:
 De raad de gelegenheid te bieden omtrent de conceptbegroting 2015 hun
gevoelen schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Ability
 De raad te adviseren om als gevoelen aan het DB Ability mee te geven:
de begroting voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 te corrigeren met het
verschil tussen het subsidieresultaat in het kader van de Participatiewet en het
fictieve subsidieresultaat in het geval van de Wsw.
Bespreking
De raad bespreekt het voorstel en formuleert een zienswijze.

6.

Concept Regionaal beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland
Voorstel:
U wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van het Concept Regionaal beleidsplan Veiligheid 2015-2018
Noord-Nederland;
2. eventueel commentaar op het Concept Regionaal beleidsplan Veiligheid
2015- 2018 Noord-Nederland voor 31 oktober 2014 kenbaar te maken aan
het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPO).
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Er bestaat een positief beeld en er wordt geen
inhoudelijke zienswijze geformuleerd.
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7.

Faciliteren van het nieuwe werken
Voorstel:
1.
2.

Een bedrag van € 27.631,- beschikbaar stellen t.b.v. inrichting nieuwe
ruimten/functies.
Dit bedrag te financieren door onttrekking aan de reserve ICT/Het Nieuwe
Werken.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel (onder leiding van de plv. raadsvoorzitter). Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
8.

Benoeming bestuurslid Zwembad De Hoge Vier
Voorstel:
De heer J. Hoekzema benoemen als bestuurslid.
Bespreking:
De raad maakt geen gebruik van de mogelijkheid om te beraadslagen over dit
voorstel. De voorzitter concludeert dat over het voorstel (heden) besluitvorming kan
plaatsvinden.

9.

Ontwerpbegroting 2015 en jaarrekening 2013 van de Regio Groningen-Assen
Voorstel:
Kennis te nemen van de jaarstukken RGA en hierop desgewenst te reageren.
De stuurgroep dienovereenkomstig te berichten.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Er wordt geen inhoudelijke zienswijze geformuleerd.
Wel zal de vraag hoe wordt omgegaan met verliezen in de grondexploitaties van
bedrijventerreinen aan de Regio worden voorgelegd.

10.

Evaluatie Diftar
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de diftar-evaluatie zoals verwoord in de
rapportage van De Jonge Milieuadvies september 2014 en zoals samengevat in dit
raadsvoorstel.
2. Het huidige diftar-systeem (gewicht-frequentie) blijven hanteren gelet op de
goede resultaten.
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3. Met ingang van 2015 geen tariefplafond meer te hanteren.
4. De raad vragen een richtinggevende uitspraak te doen ten aanzien van de
inzameling van incontinentiemateriaal waarbij gekozen kan worden tussen
continueren en/of uitbreiding daarvan naar Sauwerd, Baflo en Ezinge of het
stoppen van deze inzameling.
5. De raad vragen een richtinggevende uitspraak te doen over de voorkeur voor
bron- dan wel nascheiding voor drankenkartons en kunststoffen.
6. De aanslagen afvalstoffenheffing voor het variabele deel terug brengen tot 1
keer per jaar zodra er een online-applicatie beschikbaar is waarop te allen tijde de
ledigingen te raadplegen zijn.
7. De mogelijkheid tot kwijtschelding te maximeren voor 2015 op € 254,--.
8. Voor 2015 de volgende tarieven ten aanzien van de afvalstoffenheffing te
hanteren:
a. Vastrecht:
€ 120,-b. Ledigingstarief: € 1,10
c. Kilotarief restafval:
€ 0,25
d. Kilotarief gft-afval:
€ 0,11
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel, nadat de heer A. Brandsma uit Baflo gebruik heeft
gemaakt van het spreekrecht. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel – gewijzigd – kan worden geagendeerd voor de volgende
vergadering.
TOEZEGGINGEN:
Er zal monitoring (en registratie) plaatsvinden van de bestemming van het vuil van zg.
nulaanbieders (actie: Blok).
De hoeveelheid zwerfafval zal worden gewogen en geregistreerd (actie: Blok).
Er zullen meerdere scenario’s worden doorgerekend, waarbij verschillende
vastrechtbedragen zullen worden gehanteerd (actie: Blok).
11.

Vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Winsum
Voorstel:
Vaststellen van het Preventie en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Winsum
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel (onder leiding van de plv. raadsvoorzitter). Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.

Pagina 4 van 6

Besluitvormend
12.

Besluitenlijsten raad 2 september en 16 september 2014
Besluit:
Besluitenlijst raad 2 september 2014 conform.
Besluitenlijst van 16 september 2014. Deze wordt aangepast in die zin dat daarin bij
punt zal worden vermeld dat de door de VVD aangekondigde motie vreemd aan de
orde van de dag (agendapunt 2) werd aangekondigd namens een 6-tal raadsfracties.
Met inbegrip van deze aanpassing wordt de besluitenlijst vastgesteld.

13.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

14.

Startnotitie Winsum-West (gewijzigd)
Voorstel:
in te stemmen met de kaders, uitgangspunten en het geschetste proces voor de
ontwikkeling van Winsum-West, zoals aangegeven in de ‘Startnotitie
ontwikkelingsvisie Winsum-West’ inclusief de wijzigingen zoals aangegeven in het
bijbehorende addendum.
Amendement GB, VVD en D66
Geamendeerd besluit:
In te stemmen met de kaders, uitgangspunten en het geschetste proces voor de
ontwikkeling van Winsum-West, zoals aangegeven in de ‘Startnotitie Winsum-West’
inclusief de wijzigingen zoals aangegeven in het addendum, met uitzondering van het
in kaart brengen van de mogelijkheden voor de aanleg vaneen tweede ontsluiting
voor autoverkeer.
Het amendement blijkt na stemming te zijn verworpen (BG, VVD en D66 samen 6
voor; rest 9 tegen).
Besluit:
Conform.
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15.

Benoeming bestuurslid Zwembad De Hoge Vier
Voorstel:
De heer J. Hoekzema benoemen als bestuurslid.
Besluit:
Conform.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.11 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
4 november 2014.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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