Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 18 november 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: D. Knoops
GroenLinks: 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: W.M. Scheepstra-Beukers (GL) en H. Walma (CU
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt de
afwezigheid van de raadsleden Scheepstra (GL) en Walma (CU).

2.

Vaststelling agenda
De heer Kersaan kondigt een raadsbreed ondersteunde motie vreemd aan de orde van
de dag aan. De voorzitter stelt voor deze als agendapunt 8a (opiniërend)
respectievelijk 11a (besluitvormend) aan de agenda toe te voegen. Met inbegrip van
deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.

3.

Vragenuur
De CDA-fractie stelt naar aanleiding van raadsinfo 31 vragen over de beschoeiing van
het Oldehoofsche kanaal, die door wethouder Hoekzema worden beantwoord.
TOEZEGGING:
De raad krijgt op 19 november 2014 een schriftelijke reactie op de vraag of de
inschrijvingen die in het kader van de aanbestedingsprocedure zijn ontvangen ter
inzage kunnen komen voor de leden van de raad (Hoekzema).
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Door de CU-fractie worden vragen gesteld over huisvesting van asielzoekers in de
gemeenten Winsum. Hierop wordt door wethouder Verschuren geantwoord.
Vanuit de PvdA-fractie wordt geïnformeerd naar de aanpak van de brug bij Dorkwerd.
Wethouder Hoekzema beantwoordt de vraagstelling.
TOEZEGGING:
De raad krijgt nadere informatie over de aanpak van de brug bij Dorkwerd
toegezonden (Hoekzema).
Tenslotte stelt de VVD-fractie vragen over de ervaringen met het instrument
buurtsportcoach, waarop door wethouder Hoekzema wordt geantwoord.
TOEZEGGING:
De raad krijgt in de maand januari van 2015 een raadsinfo met nadere informatie over
de ervaringen met het instrument buurtsportcoach (Hoekzema).
4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Onder verwijzing naar raadsbehandeling van het bestemmingsplan Winsum-Dorp,
winkelcentrum Obergon (d.d. 6 november 2014) deelt de raadsvoorzitter mee
dat – gelet op bij de raadsbehandeling geuite twijfels over de rechtmatigheid van het
besluit – onderzoek is gedaan door de huisaccountant. De conclusie die uit het
onderzoek volgt is dat geen sprake is van een (financieel) onrechtmatig besluit.
TOEZEGGING:
De rapportage van de huisaccountant wordt op 19 november 2014 aan de raad
toegezonden (Michels).
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018, Verordening jeugdhulp gemeente Winsum,
Wmo beleid 2015-2018 BMWE en de verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Winsum 2015
Voorstel:
 Het beleidsplan jeugdhulp BMWE 2015-2018 en de Verordening jeugdhulp
gemeente Winsum 2015 vast te stellen.
 Het Wmo Beleid 2015-2018 BMWE en de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Winsum 2015 vast te stellen.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Tijdens de bespreking worden 2 moties en 1
amendement ingediend.
Motie 1 (PvdA, CU)
In deze motie wordt het college verzocht:
In het geval er zorg of hulp moeten worden ingekocht alleen met die organisaties in
zee te gaan die goed opgeleide professionals onder cao voorwaarden in dienst nemen
of in dienst hebben.
Motie 2 (PvdA, GB, CU, VVD, D66):
In deze motie wordt het college verzocht:
-

De gemeenteraad elk kwartaal te informeren over eventuele knelpunten, klachten
en bezwaren die door belanghebbenden in het algemeen zijn benoemd en/of
ingediend, alsmede de financiële gevolgen;
Gelijktijdig met of kort na de kwartaalrapportage van het derde kwartaal 2015 en
volgende jaren de realisatie van de nieuwe taken in de gemeenteraad te
evalueren;
Op basis hiervan met voorstellen tot aanpassing van de beleidsplannen en
verordeningen te komen.

Amendement 1 (PvdA, D66 en CU):
In dit amendement stellen genoemde fracties aanpassing voor van de (voorgestelde)
beleidsplannen en verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
zodanig dat:
Cliënten en hun mantelzorgers de mogelijkheid wordt geboden hun klachten en
bezwaren bij een neutrale partij voor te leggen, die in voorkomende gevallen de
mogelijkheid heeft om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde.
Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor
de volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
PUNT VAN ORDE:
Gelet op het tijdstip (het is inmiddels al bijna half elf) stelt de voorzitter voor een
aantal opiniërend geagendeerde onderwerpen door te schuiven naar de raadsagenda
van 2 december 2014. Concreet wordt – na kort overleg – besloten de
agendapunten 6 en 8 niet meer te behandelen.
6.

Bestuursrapportage 2014-2
Raadsbehandeling doorgeschoven naar 2 december 2014.

Pagina 3 van 6

7.

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel
Voorstel:
De verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Tijdens de bespreking worden 2 amendementen
ingediend.
Amendement 2 (CDA):
In het amendement wordt voorgesteld:
- Met ingang van 2015 het bedrag aan kwijtschelding ten laste te brengen van het
budgetvoor minimalbeleid en in geval van overschrijding van dit budget dit te
melden in de berap;
- De tarieven dienovereenkomstig aan te passen en de belasting zoals aangegeven
onder Hoofdstuk 1.1 onder 1.1.1 van de tarieventabel vast te stellen op € 115.
Amendement 3 (CDA):
In het amendement wordt voorgesteld:
De vrijstelling voor de kerken op te nemen in de Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015.
Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over dit voorstel
(en de amendementen) heden een besluit kan worden genomen.

8.

Dorpshuizenbeleid voor 2015 en verder
Raadsbehandeling doorgeschoven naar 2 december 2014.

8a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De raadsfracties dienen – in gezamenlijkheid – een motie (nummer 3) in. Hierin wordt
het college verzocht:
- ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op te roepen op zeer korte
termijn met maatregelen te komen om de onbewaakte overgangen veilig te maken
om ongevallen in de toekomst te voorkomen en de daarbij benodigde middelen ter
beschikking te stellen;
- De motie en de ontvangen handtekeningen ter kennis te brengen aan
Gedeputeerde Staten van Groningen, Pro Rail, de Tweede Kamer Commissie voor
Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
mevrouw Mansfeld.
De heer Michels reageert op de motie waarover heden besluitvorming zal
plaatsvinden.
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Besluitvormend
9.

Besluitenlijst raad 21 oktober 2014
Besluit:
Conform.

10.

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel
Voorstel:
De verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing
en reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel vast te stellen.
Amendement 2:
Na stemming verworpen (CDA, PvdA en VVD, samen 6 voor; rest 7 tegen).
Amendement 3:
Na stemming verworpen (CDA 3 voor, rest 10 tegen)
Stemverklaring CDA:
Wij zijn tegen.
Besluit:
Conform.

11.

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’.

Besluit:
Conform.
11a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Besluit:
Conform.
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12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.56 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
16 december 2014.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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