Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 10 november 2015 in de raadzaal
Voorzitter, M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis,
L.T. Bandsma, P. Wieringa
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.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: N.R. Werkman
Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU)
en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig:
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2.

Vaststelling agenda
Gevraagd wordt het onderwerp Rompakkoord met provincie Groningen
maatregelenpakket N361 (besluitvormend op de agenda bij punt 12) aan de
opiniërende agenda toe te voegen. Dit verzoek wordt gehonoreerd en het onderwerp
zal als punt 8a aan de opiniërende agenda worden toegevoegd.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over het geschil en kort geding met Noorderbrug,
waarop door wethouder Verschuren wordt geantwoord. Aansluitend informeert de
PvdA-fractie naar het plan van aanpak ICT-tekortkomingen. De heer Michels –
portefeuillehouder – beantwoordt de vraagstelling.
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Door de VVD-fractie worden – mede namens de PvdA-fractie – vragen gesteld over
de HOV-as. Wethouder Hoekzema geeft aan de vraagstelling schriftelijke te zullen
beantwoorden.
TOEZEGGINGEN:
De raad krijgt een afschrift van de pleitnota en de uitspraak betreffende het geschil
met Noorderbrug (wethouder Verschuren).
De raad krijgt (deze week) een memo waarin de hoofdlijnen van het plan van aanpak
betreffende de ICT-veiligheid worden geschetst (burgemeester Michels).
De raad krijgt schriftelijk antwoord op de vraagstelling over de HOV-as (wethouder
Hoekzema).
4.

Mededelingen
a. vanuit het college
Geen.
b. afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Bespreking door de raad van:
a. Programmabegroting 2016
b. Wijziging diverse verordeningen, te weten:
1. Leges 2016, inclusief tarieventabel
2. Marktgelden 2016
3. Onroerend-zaakbelasting 2016
4. Roerende-zaakbelasing 2016
Voorstel:
1. De begroting 2016 vast te stellen;
2. De kredieten voor de geplande investeringen 2016, waarvan in de lijst is
aangegeven dat geen afzonderlijk raadsvoorstel zal volgen, beschikbaar te stellen;
3. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2016 als gevolg van een
incidentele bijdrage aan de Energiewacht Tour 2016 ad € 15.000.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel in eerste termijn.
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6.

Reactie college
Het college reageert bij monde van de verschillende portefeuillehouders op de
bijdrage van de respectievelijke raadsfracties, alsook de diverse vragen die daarin zijn
gesteld.
TOEZEGGING:
De raad krijgt – morgen - een schriftelijke toelichting op de stelpost prijsverschillen
(wethouder Blok)

7.

Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn)
De raad vervolgt de bespreking van de begroting 2016, de diverse verordeningen en
tarieventabellen.

8.

Vervolg reactie college (tweede termijn)
Het college reageert op de vragen zoals door de raad in de tweede termijn gesteld.

Punt van Orde:
Gelet op het tijdstip (22.45 uur) stelt de voorzitter voor de agendapunten 8a (opiniërend) en
12 (besluitvormend) van de agenda af te voeren en deze aan de agenda voor de
raadsvergadering van donderdag 12 november 2015 toe te voegen. Hiermee wordt
ingestemd.
8a.

Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361
Afgevoerd van de agenda.

Besluitvormend (aanvang uiterlijk 22.30 uur):

9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijst raad 15 oktober 2015
Conform.

Pagina 3 van 6

11.

Kwaliteitsimpuls inrichting Boogplein
Voorstel:
1. in te stemmen met het bestraten van een deel van het Boogpleinterrein;
2. een krediet van € 39.000 beschikbaar te stellen door het in het
investeringsprogramma opgenomen investeringsbedrag Boogplein ad € 339.250 te
verlagen met € 39.000.
Stemverklaringen
PvdA: Zoals bekend is de PVDA groot voorstander van een levendig en dynamisch
dorpsplein en heeft in het verleden meerdere malen aangedrongen op een
kwaliteitsimpuls. Wij zijn blij dat deze behoefte na vele jaren nu eindelijk ook door de
portefeuillehouder wordt erkend maar een definitieve oplossing die nu binnen
handbereik ligt is het uitgeven van € 40.000,- voor een hopelijk heel tijdelijke
invulling een verkeerd signaal en ons financieel wat te gortig. En een mogelijk
hergebruik van de steentjes weegt niet op tegen de totale kosten. Wij vinden dit dus
geld over de Booggooierij en zullen dus tegen stemmen.
VVD: Wij zijn voor het verharden van het terrein maar niet tegen deze prijs.
CDW 2.0: Dit is een tijdelijke oplossing, hopelijk, wij vinden dit een totaal verkeerd
signaal naar de bevolking en daarom zal ik tegen stemmen.
CDA: Wij zijn voor het verbeteren van het terrein, voor het verplaatsen van de markt.
Maar we vinden de prijs veel te hoog en vinden dat de kosten toegerekend moeten
worden aan de herinrichting van Obergum.
Besluit:
Conform (9 voor en PvdA, VVD, CDW 2.0 en CDA samen 6 tegen).

12.

Rompakkoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361
Afgevoerd van de agenda.

13.

Ontbinden van de gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Groningen voor
inzameling van huishoudelijk afval en omzetting in een dienstverleningsovereenkomst
Voorstel:
1. de bestaande gemeenschappelijke regeling met de Milieudienst Groningen voor
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen tussen de gemeente Groningen en
Winsum te ontbinden;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven een
dienstverleningsovereenkomst met de milieudienst te sluiten.
Besluit:
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Conform.

14.

Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Obergon
Voorstel:
1. Een krediet van € 376.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de kosten van
de herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Obergon in
het kader van het project herinrichting Onderdendamsterweg;
2. Deze kosten te dekken door de extra ISV-subsidie en de bijdragen van derden in de
herinrichting en de verkoop van grond.
Amendement CDW 2.0, PvdA en VVD
Stelt voor beslispunt 1 te wijzigen in:
Een krediet van € 338.900 beschikbaar te stellen ten behoeve van de kosten van de
herinrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Obergon in het
kader van het project herinrichting Onderdendamsterweg.
Het amendement is – na stemming – unaniem aangenomen.
Besluit (gemamendeerd):
Conform.

15.

Benoeming raadsleden in commissies en algemeen bestuur Ability
Voorstel:
-

Benoeming van CDA raadslid Y. Sijbrandij tot lid van het audit committee;
Benoeming van CDW 2.0 raadslid N.R. Werkman tot lid van de commissie
bestuurlijke vernieuwing;
Benoeming van CDA raadslid Y. Sijbrandij tot plv. lid van het algemeen bestuur
van Ability, ter vervanging van de heer P. Drijfhout;
Benoeming van GL raadslid W.M. Scheepstra-Beukers tot lid van het audit
committee en GL raadslid Bruininks uit die functie te ontslaan;
Benoeming van GL raadslid A.A.M. Bruininks tot lid van de commissie bestuurlijke
vernieuwing en GL raadslid W.M. Scheepstra-Beukers uit die functie te ontslaan.

Besluit:
Conform.
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16.

Begrotingswijzigingen
Besluit:
Conform.

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
8 december 2015.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,

Pagina 6 van 6

