Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 16 september 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, 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 J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU)
en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: P. Wieringa (GB)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de
afwezigheid van raadslid Wieringa (GB).

2.

Vaststelling agenda
De VVD-fractie deelt mee een motie vreemd aan de orde van dag te hebben
voorbereid. De voorzitter stelt voor deze motie als agendapunt 7a (opiniërend),
respectievelijk 17a (besluitvormend) aan de agenda toe te voegen. Met inbegrip van
de voorgestelde aanpassing wordt de agenda vastgesteld.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de dorpsvisie Adorp, die door wethouder
Verschuren worden beantwoord. Genoemde fractie stelt vervolgens vragen over de
stand van zaken en acties betreffende diverse dossiers, waarvan men van mening is
dat daaromtrent teveel “stilte” heerst. De vragen worden beantwoord door
wethouder Hoekzema. Door de fractie D66 worden tenslotte vragen gesteld over de
zorginkoop 2015. Wethouder Verschuren antwoordt op deze vraagstelling.

4.

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

5.

Startnotitie ontwikkelingsvisie Winsum-West
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’.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel en noemt een aantal aanvullende kaders. Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd. De door de raad
genoemde aanvullende kaders zullen daarin worden verwerkt (dan wel via een
erratum daaraan worden toegevoegd).
TOEZEGGING:
Voor de zomer van 2015 zal aan de raad een go/no go voorstel worden voorgelegd
voor de 2e fase (actie: Hoekzema).

6.

Wijziging indeling/naamgeving deelprogramma’s en autorisatieniveau begroting 2015
Voorstel:
a. in te stemmen met het voorstel voor een gewijzigde indeling van de
deelprogramma’s;
b. in te stemmen met het voorstel voor een naamswijziging van de
deelprogramma’s 2.3 en 2.5;
c. in te stemmen met het voorstel om het autorisatieniveau in de begroting te
wijzigen van deelprogramma naar product.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel, na een korte toelichting daarop van de voorzitter van
het audit committee. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter
dat het voorstel kan worden doorgeleid naar de besluitvormende raad heden.
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TOEZEGGING:
Eén jaar na invoering vindt evaluatie van dit besluit plaats met het audit committee
(actie: Blok).
7.

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio Groningen
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel en geeft een zienswijze, die schriftelijk aan het
bestuur van de Veiligheidsregio zal worden meegedeeld.

7a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Alvorens de motie wordt ingediend wordt door de VVD-fractie een schorsing
gevraagd en toegestaan. Nadat de voorzitter de vergadering heeft heropend, deelt
raadslid Jonkman (VVD) mee, dat de motie niet zal worden ingediend. De voorzitter
concludeert dat overgegaan kan worden tot het besluitvormend deel van de agenda,
waarbij – gegeven de zojuist gedane mededeling – agendapunt 17a vervalt.
Besluitvormend

8.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

9.

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;
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-

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.
Stemverklaring (CDA):
Wij vinden dat de volkstuinen geen algemeen belang dienen. Wij verzoeken het
college te onderzoeken of privatiseringsmogelijkheden voor handen zijn. Wij vinden
ook dat voor het pand waarin de soos is gevestigd in Winsum nog eens gekeken zou
moeten worden of dat ook onder het algemeen belang moet blijven.
Besluit:
Conform.
10.

Functie cliënt ondersteuning en de positie en transitie 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.
Besluit:
Conform.
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11.

Spoedaanvraag voorziening in Onderwijshuisvesting
Voorstel:

Voor de spoedaanvraag voorziening in de onderwijshuisvesting een krediet van
€ 8.239,- beschikbaar te stellen.
Besluit:
Conform.
12.

Verordening leerlingenvervoer 2015
Voorstel:
1. de nieuwe “Verordening leerlingenvervoer gemeente Winsum 2015 vast te stellen.
Besluit:
Conform.

13.

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.
Stemverklaringen:
Gemeentebelangen:
In dit voorstel financiert de gemeente Winsum met € 77.000 in twee jaar een
aanzienlijk deel van de werkelijke kosten van dit project, Voorgesteld wordt de
dekking te onttrekken aan de reserve WWB, Wet Werk en Bijstand, ondermeer
vanwege de mogelijkheid om jonge mensen vanuit de WWB in te laten stromen in dit
project. Er zijn echter noch afspraken gemaakt die dat garanderen, noch is op
enigerlei wijze aangetoond c.q. aannemelijk gemaakt dat er mensen vanuit de WWB
zijn ingestroomd c.q. zullen instromen c.q. in dit project. Omdat dit naar de mening
van onze fractie een voorwaarde moet zijn om voor een aanzienlijk bedrag vanuit de
reserve WWB deel te nemen aan dit project zal onze fractie tegen dit voorstel
stemmen
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D66:
D66 zal dit project ondersteunen. Wij zien het als een mooie kans voor deze
leerlingen van de entreegroep voor toetreding uiteindelijk tot de arbeidsmarkt, dat is
althans de intentie. Echter willen wij hierbij aangeven dat we ons ernstig zorgen
maken over de ontwikkelingen in de zorg. Wij zien de verdere versoberingen in de
zorg dan ook als de oorzaak dat een dergelijk project juist nu een welkome aanvulling
kan zijn voor de zorgsector. Een professionele en goed ingerichte en bereikbare zorg
moet bereikbaar blijven voor de inwoners die dat nog hebben. Dit project mag niet
gezien worden als een oplossing voor een goedkoop alternatief op de professionele
zorg. Wij zullen er voor moeten waken voor ontwikkelingen als dit soort projecten.
VVD:
Alhoewel mijn fractie de gedachte die aan het voorstel ten grondslag ligt sympathiej
vindt zullen wij dit voorstel niet steunen. De volgende vier overwegingen liggen
hieraan ten grondslag. Eén: In deze tijd met massaontslagen in de zorg leidt een
opleiding verzorging op MBO 1- niveau op tot werkloosheid. Dat mag nooit het
resultaat zijn van de activiteiten van een wijkleerbedrijf. Twee: Wij zien een reëel
gevaar voor verdringing van betaald werk. Drie: Het Alfacollege heeft een educatief
belang. Het Alfacollege dat een educatief belang heeft bij deze constructie, levert
geen reële bijdrage. Vier: De reserve WWB is niet de juiste reserve voor de aan deze
gemeente gevraagde cofinanciering.
Besluit:
Na stemming conform (GB (3) en VVD (1) tegen).
14.

Coördinatieverordening Winsum
Voorstel:
Vast te stellen de Coördinatieverordening Winsum.
Besluit:
Conform.

15.

Wijziging indeling/naamgeving deelprogramma’s en autorisatieniveau begroting 2015.
Voorstel:
a. in te stemmen met het voorstel voor een gewijzigde indeling van de
deelprogramma’s;
b. in te stemmen met het voorstel voor een naamswijziging van de
deelprogramma’s 2.3 en 2.5;
c. in te stemmen met het voorstel om het autorisatieniveau in de begroting te
wijzigen van deelprogramma naar product.
Besluit:
Conform.
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16.

Toezeggingen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
2. In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn op de
pagina ‘toezeggingen afgedaan’.
Besluit:
Conform.

17.

Begrotingswijzigingen
Besluit:
Conform.

17a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Ingetrokken (zie 7a).

18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:37 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
7 oktober 2014.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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