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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Winsum op 13 januari 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: G.A. Stavenga-Joling 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, P. Wieringa, L. 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:  A. van Bolhuis (GB) 

 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling 

 

 

Informerend 

 

 

1. Opening 

De voorzitter meldt dat mevrouw A. van Bolhuis (GB) afwezig is.  

 

2. Naturalisatieceremonie van de heer R.N.A. Khoshnaw en  

de heer A.J.L. Angnged 

De voorzitter spreekt de heren Khoshnaw en Angnged toe. Nadat zij de eed 

hebben afgelegd worden zij door de aanwezigen gefeliciteerd.  

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de informerende raadsbijeenkomst.  
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Opiniërend 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de opiniërende raadsvergadering. Mevrouw A. van Bolhuis 

(GB) is afwezig.  

  

2. Vaststelling agenda 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 en 6 om te wisselen vanwege de 

publieke belangstelling voor het agendapunt ‘Sluiting o.b.s. De Holm te Den 

Andel. De raad gaat hiermee akkoord.  

  

3. Vragenuur  

Door de fractie van de PvdA worden vragen gesteld over het persbericht 

betreffende huishoudelijke hulp. Wethouder Verschuren beantwoordt de 

vragen.  

Door de fractie van D’66 wordt een vraag gesteld over de blauwe 

parkeerzone. Wethouder Hoekzema geeft antwoord. De fractie van CU heeft 

vragen over armoedepreventie welke door wethouder Verschuren worden 

beantwoord.  

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

Geen 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

Geen 

 

5. Sluiting o.b.s. De Holm te Den Andel 

 

 Voorstel: 

 

 Het college van de gemeente Winsum stelt de gemeenteraad voor: 

1. o.b.s. De Holm in Den Andel niet in stand te houden als schoolbestuur 

L&E de school sluit. 

2. er bij het schoolbestuur L&E op aan te dringen o.b.s. De Holm een jaar 

           langer open te houden, om inwoners van Den Andel meer tijd en 

gelegenheid te geven naar alternatieven te zoeken voor sluiting van de  

school. 

3. om samen met inwoners van Den Andel te zoeken naar mogelijkheden  

 om de leefbaarheid in het dorp te optimaliseren. 
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 Bespreken: 

Er zijn twee insprekers. Als eerste spreekt de heer A. Helbig namens 

vereniging De Holm. Daarna spreekt mevrouw S. Hofstee namens de 

Stichting Behoud Kleine Scholen. Vervolgens wordt er door de raadsfracties 

van gedachten gewisseld over de voorgestelde besluitpunten. Na het sluiten 

van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de 

volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

6. Vaststellen van de verordeningen participatiewet 

 

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt om In te stemmen met de:  

1. verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 

2. verordening loonkostensubsidie Participatiewet BMWE 2015 

3. verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 

4. verordening re-integratie Participatiewet BMWE 2015  

5. verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 

6. verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2015 

7. verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 

BMWE 2015 

 

 Bespreken: 

De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering 

besluitvormend kan  worden geagendeerd.  

 

TOEZEGGING 

De wethouder komt met een voorstel over de uitwerking van de evenwichtige 

verdeling ten aanzien van de verordening re-integratie Participatiewet BMWE 

2015 waarbij inbegrepen beschut werk (actie: Verschuren). 

 

TOEZEGGING 

De wethouder gaat met de collega-wethouders in het Sociale Domein in 

overleg of het bedrag van € 50,00 per maand genoemd in artikel 8, lid 3 van 

de verordening re-integratie Participatiewet BMWE al dan niet aanpassing 

behoeft (actie: Verschuren). 
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

7. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

Op voorstel van de VVD-fractie wordt besloten de raadsbrief Interim-controle 

van Deloitte in handen te stellen van het audit committee voor advies in 

plaats van deze voor kennisgeving aan te nemen. Op voorstel van de PvdA-

fractie wordt besloten het schrijven van diverse inwoners van Den Andel 

betreffende illegale bouwactiviteiten opiniërend te agenderen voor de 

eerstvolgende raadsvergadering in plaats van deze voor kennisgeving aan te 

nemen. Op de afhandeling van de overige ingekomen stukken wordt conform 

besloten.  

 

8. Besluitenlijst raad 2 december 2014 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

9. Aanpak roekenoverlast 2015-2018 

 

 Voorstel: 

  

1) Kennis te nemen van de evaluatie aanpak roekenoverlast; 

2) De aanpak roekenoverlast voor de periode 2015 t/m 2018 te 

    continueren met inachtneming van de volgende kaders:  

a) De gemeente beperkt actieve inzet ten aanzien van de door haar  

erkende roekenoverlast tot haar eigen terrein;  

b) De inzet wordt gelimiteerd tot het daarvoor door de gemeenteraad 

    beschikbaar gestelde budget; 

3) In de periode 2015 t/m 2018 jaarlijks € 10.000,-- beschikbaar te stellen 

voor de uitvoering van het Roekenbeheersplan Gemeente Winsum en dit te    

dekken door een verlaging van het geraamde begrotingssaldo. 

   

Besluit: 

Conform. 
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10. Centrumregeling beschermd wonen 

 

 Voorstel: 

 

Het college van B&W toestemming te geven tot het treffen van de 

Centrumregeling beschermd wonen Groningen op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen met ingang van 1 januari 2015 voor de 

uitvoering van de taken beschermd wonen, inloop GGZ en begeleiding 

maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voor de duur van één jaar. 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

11. Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur. 

. 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 10 februari 2015 

 

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


