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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum 

op 15 oktober 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. Aan het publiek  

wordt meegedeeld dat besluitvorming over het vervolg van de centrumontwikkeling 

Boogplein aan het eind van de vergadering zal plaatsvinden. Verder wordt melding 

gemaakt van het feit dat raadslid Werkman een brief heeft gestuurd, waarin hij 

aangeeft niet langer als raadslid voor het CDA zitting te hebben in de raad. Hij zal het 

raadslidmaatschap voortzetten onder de fractienaam Christen Democratie Winsum 

2.0. Bij agendapunt 4 (mededelingen) zal de heer Ritzema (CDA) als ook de heer 

Werkman (CDW 2.0) ter zake een korte verklaring uitspreken.    

  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  
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3. Vragenuur 

 

 Door de PvdA worden vragen gesteld over de veiligheid van het gemeentelijk 

e-mailverkeer, welke door de heer Michels (portefeuillehouder) worden beantwoord. 

Aansluitend stelt de PvdA vragen over bestemmingsplannen (verantwoordelijkheden 

raad en college; communicatie) waarop door wethouder Hoekzema en burgemeester 

Michels wordt geantwoord. Tenslotte heeft de PvdA enkele vragen over fracking, 

waarop door wethouder Blok wordt gereageerd. 

 

De CU heeft vragen over het meerjarenprogramma Van beschermd wonen naar 

wonen met begeleiding en ondersteuning. Wethouder Verschuren beantwoordt de 

vraagstelling. Overigens stelt de CU vragen over (onderhoud van) de molen in Adorp. 

De heer Michels (portefeuillehouder) geeft antwoord op de vragen. 

 

Het CDA heeft vragen over de huisvesting van extra vluchtelingen in relatie tot 

maatschappelijke begeleiding en ondersteuning, die door wethouder Verschuren 

worden beantwoord.   

 

4. Mededelingen 

a. Vanuit het college 

 

Geen. 

 

 b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

De heren Ritzema en Werkman lezen beide een korte verklaring voor gerelateerd aan 

het vertrek van de heer Werkman uit de CDA-fractie en het voortzetten van zijn 

raadslidmaatschap onder de (fractie)naam Christen Democratie Winsum 2.0.  

 

5. Schaalvergroting en herindeling 

 

 Voorstel: 

 

Kennis nemen van:  

1. de brief van de procesbegeleider bij het onderzoek naar de G7-variant,  

      de heer Pieter van Geel; 

2. onze overwegingen en standpunt omtrent de herindeling. 

 

Bespreking: 

 

De raad bespreekt het onderwerp in drie termijnen, waarbij tussentijds het hierna 

volgende concept-besluit wordt geformuleerd: 
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  De raad besluit:  

  1. zijn voorkeur uit te spreken voor herindeling in BMWE-verband; 

2. als raad de regie van het vervolgproces in eigen hand te nemen en in gesprek te  

gaan met de raden (c.q. presidia) van de gemeenten Bedum, De Marne en  

Eemsmond en deze gesprekken te voeren onder leiding van een onafhankelijk 

voorzitter.   

 

  Tijdens de bespreking worden de volgende amendementen ingediend.  

 

  Amendement 1 (PvdA): 

  Stelt voor toe te voegen beslispunt 3: 

  Tegelijkertijd de dialoog in G-7 verband in het BSO te continueren. 

 

  Amendement 2 (GB,GL,CU,D66,CDA,CDW 2.0 en VVD): 

Stellen voor het volgende besluitpunt in de plaats te stellen van het voorliggende 

concept-besluit:  

- Als uitgangspunt voor de verdere procesgang wordt de herindelingsvariant Bedum, 

De Marne, Winsum en Eemsmond, inclusief de thans hierbij horende haven, 

(BMWE+) genomen; 

- Als raad de regie van het vervolgproces in eigen hand te nemen en in gesprek te 

gaan met de raden (c.q. presidia) van de gemeenten Bedum, De Marne en 

Eemsmond en deze gesprekken te voeren onder leiding van een onafhankelijk 

voorzitter; 

- Andere mogelijke herindelingsvarianten en bestuursvormen worden op haalbaarheid 

(nader) beoordeeld en met betrokkenen besproken; 

- Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van de verdere 

stappen/ontwikkelingen op de hoogte te houden. 

 

 Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat over het onderwerp 

heden besluitvorming kan plaatsvinden.  
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6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

 

  Voorstel: 

 

I. Artikel 5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Winsum  

2011 als volgt te wijzigen: 

 

  Artikel 5.12  Stallen van (brom)fietsen 

1. Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen op de weg, in het 

belang van het aanzien en het uiterlijk van de gemeente, ter voorkoming of 

opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare ruimte 

of openbare gezondheid, (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor 

bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. 

2. Voor fietsen geldt dat met de in lid 1 van dit artikel bedoelde ruimten of 

plaatsen wordt bedoeld: de voor een fietsenwiel bestemde gleuf. 

3. Het is verboden om op door het college aangewezen openbare plaatsen 

(brom)fietsen langer dan een door het college vastgestelde periode 

onafgebroken te laten staan. 

4. Het is verboden om (brom)fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en in een verwaarloosde staat verkeren, op of aan de weg te laten 

staan. 

 

II. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

 

Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel, nadat de heer Olde Kalter daarover heeft 

ingesproken. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat het 

voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

7. Dorpshuis De Tijd uitzonderen van de Wet Markt en Overheid 

  

 Voorstel: 

De bruikleen van een deel van het pand Hoofdstraat W. 4 door Tijdelijk Dorpshuis De 

Tijd uit te zonderen van artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet (Wet Markt 

en Overheid).  

 

Bespreking: 

 

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

geconcludeerd dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan 

worden geagendeerd. 
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

8. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

Aangepast conform. Bij de brief onder de letter “c” wordt besloten deze te 

“betrekken bij besluitvorming”. 

 

9. Besluitenlijst raad 22 september 2015 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

10. Vervolg centrumontwikkeling Boogplein 

 

 Voorstel: 

 

1. de haalbaarheid van een grootschalige trekker te toetsen; 

2. gelijktijdig de herformulering van het kader voor te bereiden en hierbij uit te gaan  

    van een kleinschaliger invulling van het Boogplein; 

3. een voorbereidingskrediet van € 76.000 beschikbaar te stellen door het in het  

        investeringsprogramma opgenomen investeringsbedrag Boogplein ad € 415.250  

        te verlagen met € 76.000.  

 

Amendement 3 (PvdA, VVD,CDA en CDW 2.0) 

Stelt voor de beslispunten 1 en 2 te wijzigen in: 

1. de haalbaarheid van plan Wieringa-Sennema met de Lidl als grootschalige trekker 

te toetsen; 

2. als het zonder negatieve invloed op het onderzoek van besluitpunt 1 mogelijk is de  

herformulering van het kader voor te bereiden en hierbij uit te gaan van een 

kleinschaliger invulling van het Boogplein. 

 

Amendement 4 (D66, GL en CU)) 

Stelt voor het besluit aan te passen zodanig dat het luidt: 

1. per direct te starten met de herformulering van het kader voor een kleinschaliger 

invulling van het Boogplein; 

2. De opbrengst van de ideeënmarkt en andere kleinschalige plannen te toetsen op 

het gebied van haalbaarheid waarbij nadrukkelijk gekeken moet worden naar 

inpassing in de omgeving, economische haalbaarheid en schaalbaarheid; 

3. Een voorbereidingskrediet van € 76.000 beschikbaar te stellen door het in het 

investeringsprogramma opgenomen investeringsbedrag Boogplein ad € 415.250 te 

verlagen met € 76.000. 
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Amendement 4 wordt verworpen (D66 1, GL 2 en CU 2, samen 5 voor; rest 10 

tegen). 

 

Amendement 3 wordt verworpen ( PvdA 2, VVD 1, CDA 2 en CDW 2.0 1, samen 6 

voor; rest 9 tegen).  

 

Stemverklaring CU: 

Ons amendement heeft dus geen meerderheid binnen de raad gekregen. Desondanks 

willen wij onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en blijkgeven van onze 

constructieve opstelling. Wij zullen daarom voor het voorstel stemmen, echter met 

dien verstande dat wij kritisch naar de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 

zullen kijken.  

 

Besluit:  

Conform (GB 4, CU 2, PvdA 2, CDA 2, VVD 1 en CDW 2.0 1, samen 12 voor; GL 2 

en D66 1, samen 3 tegen).   

 

11.     Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs BMWE-gemeenten 

 

Voorstel: 

 

1. De “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeenten BMWE 

    2015” vaststellen; 

2. De “Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Winsum 

    2010” in te trekken. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

12. Schaalvergroting en herindeling 

 

 Voorstel: 

Kennis nemen van: 

1. de brief van de procesbegeleider bij het onderzoek naar de G7-variant, de heer 

Pieter van Geel; 

2. onze overwegingen en standpunt omtrent de herindeling. 

 

Besluit: 

 

Amendement 2 (integraal nieuw voorgesteld besluit, zie bij agendapunt 5) wordt 

aangenomen (PvdA 2 stemmen tegen).  
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13. Begrotingswijziging: 

 

  Besluit: 

  Conform.  

 

 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 

. 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van  

10 november 2015.  

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

griffier, 


