Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 22 april 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink
Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A. van Bolhuis, G. Kersaan, P. Wieringa,
CDA: N.R. Werkman, P. Drijfhout, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
ChristenUnie: H. Blok, D. Knoops
GroenLinks: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers
D66: R.M. Prummel
Tevens aanwezig: de wethouders W. Zorge (PvdA), J. Hoekzema (GB)
en P.E. Broeksma (GrLi)
Met kennisgeving afwezig:
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De vergadering wordt geopend met een woord van welkom.

2.

Beëdiging raadsleden
Belofte
Door de heer De Vink wordt de volgende belofte gedaan:
Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te
laten, rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of
zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten
zal vervullen.
Dat verklaar en beloof ik!

Eed
Door de heer Blok wordt de volgende eed afgelegd:
Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten,
rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten
zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!
Hiermee zijn de nieuwe raadsleden beëdigd.
De voorzitter schorst vervolgens de vergadering zodat felicitaties en attenties kunnen
worden uitgesproken respectievelijk uitgrereikt aan de nieuwe raadsleden.
Aansluitend nemen beiden hun plaats aan de vergadertafel en heropend de voorzitter
de vergadering. .
3.

Vaststelling agenda
Conform.

4.

Vragenuur
Door de CU-fractie worden vragen gesteld over de (on)veiligheid van onbewaakte
spoorwegovergangen. Wethouder Hoekzema geeft een reactie op de vraagstelling.
De CDA-fractie stelt vragen over de facturering van de afvalstoffenheffing (diftar).
Door wethouder Broeksma wordt kort gereageerd op de vraagstelling.
Vanuit de VVD-fractie worden vragen gesteld over de eindafrekening diftar, welke
door wethouder Broeksma worden beantwoord.
TOEZEGGINGEN:
Het college gaat in gesprek met Pro Rail over mogelijke opties tot verbetering van de
veiligheid bij onbewaakte spoorwegovergangen. De raad wordt over de resultaten
geïnformeerd (actie: Hoekzema).
De raad ontvangt antwoord op een drietal vragen betreffende onjuiste facturering
diftar: 1. Om welke aantallen gaat het en betreft het specifieke gebieden? 2. Hoe
wordt omgegaan met bezwaren van burgers die recent naar de gemeente zijn
gezonden? 3. Indien er daadwerkelijk sprake is van onjuiste facturering, wat is de
oorzaak en hoe wil het college dat oplossen en op welke termijn? (actie: college).
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5.

Mededelingen
a.

vanuit het college;

Meegedeeld wordt dat in 2009 de aandelen Essent zijn verkocht. Uitzondering hierop
waren de aandelen Atero. Deze zijn nu aangeboden voor verkoop. De financiële
gevolgen zullen in de berap/kadernota/begroting worden verwerkt.
b.

afgevaardigden vanuit de raad

Geen.
6.

Benoeming leden commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders
Voorstel:
Te benoemen tot leden van de commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders,
de raadsleden
H.T. Jonkman
P. Drijfhout
P. Wieringa
Bespreking:
Zonder verdere bespreking wordt dit voorstel doorgeleid naar de besluitvormende
vergadering (heden).

7.

Zienswijze ontwerpbesluit gaswinning Groningenveld
Bespreken:
De raad bespreekt de zienswijze. Samengevat benoemt de raad de volgende 3 punten
die nog aandacht moeten krijgen/verwerkt moeten worden in de zienswijze:
1. De formulering van de zienswijze mag iets scherper (minder vriendelijk);
2. Productie zo veel en snel als mogelijk reduceren zodat risico’s geminimaliseerd
worden;
3. Energietransitie parallel aan het gaswinningsbesluit (dit wordt gemist).

Besluitvormende raadsvergadering
8.

Besluitenlijst raad 11, 25 en 27 maart 2014
Besluit:
Conform.
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9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Benoeming leden commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders
Voorstel:
Te benoemen tot leden van de commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders,
de raadsleden
H.T. Jonkman
P. Drijfhout
P. Wieringa
Besluit:
Conform.

11.

Verantwoording fractiebijdragen 2013 en toekenning van fractiebijdragen 2014
Voorstel:
De financiële overzichten van de in het jaar 2013 in de raad vertegenwoordigde
fracties vast te stellen;
1)
De reserve van de fractie van de ChristenUnie per 31 december 2013 vast te
stellen op € 10,95 en de fractiebijdrage 2014 op € 500,00;
2)
De reserve van de fractie van het CDA per 31 december 2013 vast te stellen
op € 124,78 en de fractiebijdrage 2014 op € 500,00;
3)
De reserve van de fractie van Gemeentebelangen per 31 december 2013
vast te stellen op € 288,46 en de fractiebijdrage 2014 op € 500,00;
4)
De reserve van de fractie van GroenLinks per 31 december 2013 vast te
stellen op € 500,00, het meerdere bedrag van € 22,40 te zien als voorschot
op de fractiebijdrage 2014 en de (door de gemeente nog te betalen)
fractiebijdrage 2014 te bepalen op € 477,60;
5)
De reserve van de fractie van de PvdA per 31 december 2013 vast te stellen
op € 121,89 en de fractiebijdrage 2014 op € 500,00;
6)
De reserve van de fractie van de VVD per 31 december 2013 vast te stellen
op € 500,00, het meerdere bedrag van € 479,96 te zien als voorschot op de
fractiebijdrage 2014 en de (door de gemeente nog te betalen) fractiebijdrage
2014 te bepalen op € 20,04;
7)
De reserve van de fractie van D66 per 31 december 2013 vast te stellen op
€ 413,00 en de fractiebijdrage 2014 op € 500,00.
Besluit:
Conform.
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12.

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.
13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
3 juni 2014.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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