Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 16 juni 2015 in de raadzaal
Voorzitter, plv.: N.R. Werkman
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
CDA: N.R. Werkman, Y. Sijbrandij, P. Drijfhout
VVD: H.T. Jonkman
Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU)
en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: M.A.P. Michels (raadsvoorzitter en burgemeester) en H.P. de
Vink (raadslid PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend
1.

Opening
De plaatsvervangend voorzitter (hierna: voorzitter) opent de vergadering met een
woord van welkom. Hij meldt de afwezigheid van de heer Michels, raadsvoorzitter en
burgemeester, respectievelijk raadslid De Vink (PvdA).

2.

Vaststelling agenda
Conform.
De voorzitter stelt de raadsleden voor raadslid Kersaan voor deze vergadering te
benoemen tot 2e plaatsvervangend voorzitter. Overeenkomstig wordt besloten.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over social return on investment, alsook over de
voortgang van de herstructurering van Obergum-Noord en het winkelcentrum aldaar.
De vragen worden respectievelijk beantwoord door de wethouders Blok en
Verschuren.
De fracties van PvdA, GroenLinks en D66 stellen achtereenvolgens vragen
betreffende fracking door de NAM. Wethouder Blok beantwoordt de vraagstelling.
Tenslotte stelt de CU-fractie vragen over het speeltuinenbeleid. Hierop wordt door
wethouder Verschuren geantwoord.

Pagina 1 van 6

TOEZEGGINGEN:
Nagegaan zal worden hoeveel mensen aan werk zijn geholpen door het criterium
social return on investment. De raad zal worden geïnformeerd (Blok).
De raad krijgt de brief die het college over het onderwerp fracking aan de NAM zal
zenden. Ook de daarop te ontvangen reactie van de NAM zal aan de raad worden
doorgezonden (Blok).
4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Berap-2015-1
Voorstel:
1.
de bestuursrapportage 2015-1 vast te stellen;
2.
de financiële gevolgen voor 2015 mee te nemen in de kadernota 2015;
3.
de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2016.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel (waarbij het voorzitterschap wordt gedeeld). Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.

6.

Jaarrekening 2014
Voorstel:
1 . De jaarstukken 2014 vast te stellen;
2 . Het positief resultaat van € 285.064 als volgt te bestemmen:
a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 285.735
voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2014
b. het nadelige saldo € 671 te onttrekken aan de algemene reserve;
3 . Het rapport van bevindingen van Deloitte Accountants voor kennisgeving
aan te nemen;
4 . De begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel (waarbij het voorzitterschap wordt gedeeld). Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
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TOEZEGGINGEN:
De tekst op pagina 147 zal worden aangevuld met de conclusie en deze zal aan de
raad worden toegezonden (Blok).
In de jaarrekening 2015 zal de verantwoording SoZaWe (zie pagina 42 en 43)
worden verbeterd, door te werken met beter meetbare indicatoren (Verschuren).
Met betrekking tot de aansluiting jaarcijfers SoZaWe (jaarrekening en bijlagen), wordt
gekeken welke cijfers juist zijn en hoe “totaalposten” zijn opgebouwd. De raad wordt
geïnformeerd (Verschuren).
De eerdere toezegging om kwartaalrapportages ICT aan de raad te verstrekken zal
gestand worden gedaan (Blok).
PUNT VAN ORDE:
De voorzitter vraagt – gelet op het tijdstip – of de raad kan instemmen met het
afwerken van de raadsagenda heden, zodat donderdag geen vervolg van deze
vergadering hoeft plaats te vinden. De raad gaat akkoord.
7.

VERVALLEN

8.

Begroting 2015 Ability
Voorstel:

de raad de gelegenheid te bieden omtrent de conceptbegroting 2016
van Ability zijn gevoelen kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur
van Ability:

de raad te verzoeken zijn gevoelen schriftelijk aan het dagelijks bestuur
van Ability;
Bespreking:
De raad bespreekt de begroting en spreekt een zienswijze uit.

9.

Zienswijze jaarrekening/jaarverslag 2014 Veiligheidsregio Groningen
Bespreking:
De raad bespreekt de jaarrekening/het jaarverslag en spreekt een zienswijze uit.
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10.

Regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie Groningen
Voorstel:
1.
De Regionale Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten provincie
Groningen ongewijzigd vast te stellen.
2.
Tot erkenning van de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten
Pekela, Slochteren en Veendam, Meerstad, Eemshaven en de
provinciale bodemkwaliteitskaarten van Drenthe en Friesland
over te gaan.
3.
Het college te mandateren tot besluitvorming voor kleine wijzigingen
met betrekking tot de beheergebieden.
Bespreking:
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.

11.

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding
Voorstel:
De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in
artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de
grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage
legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.
Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen maakt van
de gelegenheid gebruik het woord hierover te voeren. De voorzitter concludeert dat
over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.

Besluitvormende raadsvergadering
12.

Ingekomen stukken
De heer Teuben maakt gebruik van het spreekrecht en geeft een toelichting op de
door hem ingezonden brief.
Besluit:
Conform.
TOEZEGGING:
Mocht het bezwaarschrift van de heer J. Kooi (brief onder letter “a”) niet door de
gemeente, maar door TSN worden afgewikkeld dan ontvangt de raad een afschrift
van de beslissing die door TSN wordt genomen op het bezwaarschrift (Verschuren).
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13.

Besluitenlijst raad 28 april en 19 mei 2014
Besluit:
Conform.

14.

Baggerplan 2015-2024 (hernieuwd gewijzigd voorstel)
Voorstel:
-

-

-

in te stemmen met vaststelling van het baggerplan 2015-2024;
er voor te kiezen om te baggeren tot de vaste bodem;
de reserve onderhoud water De Brake te hernoemen in de egalisatiereserve
baggeren;
een incidentele storting te doen van € 175.000 in de egalisatiereserve
baggeren en dit bedrag te dekken door een onttrekking tot dit bedrag aan de
Algemene reserve;
de gemiddelde baggerkosten per jaar vast te stellen op € 78.397,00 waarvan
50% ten laste komt van het product Riolering en 50% ten laste van het
product Binnenhavens en waterwegen;
deze extra rioleringskosten op te nemen in de jaarlijkse begroting en deze
hiermee tevens op te nemen in de tariefberekening voor de rioolheffing; de
meer-/minder kosten worden jaarlijks geëgaliseerd met de voorziening
riolering;
met ingang van 2015 een gemiddelde raming voor baggerkosten op het
product Binnenhavens en waterwegen op te nemen van € 39 198,50. Dit
betekent een verhoging van het huidige budget met € 30.198,50 en
voorgesteld wordt dit bedrag in 2015 te dekken door een onttrekking tot dit
bedrag aan de egalisatiereserve baggeren. Deze onttrekking aan de
egalisatiereserve zal ingaande 2016 jaarlijks dalen met € 2.000,-, ten laste
van het begrotingsresultaat, tot het moment dat de onttrekking niet meer
nodig is (€ 0,- is geworden);
jaarlijks de afwijking van de werkelijke baggerkosten ten opzichte van de
gemiddelde geraamde kosten op het product Binnenhavens en waterwegen te
egaliseren met de egalisatiereserve baggeren.

Amendement (GB, CDA, VVD en PvdA):
Voorgesteld wordt:
1.
Het in optie 2, waar het besluit op gebaseerd is, opgenomen bedrag voor
onvoorzien te verlagen tot € 35.000 en daarmee tot een gebruikelijk
percentage van 5%;
2.
De totale (bruto) baggerkosten met € 65.000 te verminderen en de daaruit
voortvloeiende gemiddelde jaarkosten, zoals genoemd in het besluit, met
€ 6.500 te verminderen;
3.
De overige in het besluit voorgestelde bedragen aan te passen voor zover
beslispunt 2 van dit amendement daarop van invloed is.
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Het amendement wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Besluit:
Conform (geamendeerd).
15.

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding
Voorstel:
De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals bedoeld in
artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht behorend bij de
grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage
legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.
Besluit:
Conform.

16.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform (aangepast vanwege geamendeerd besluit bij agendapunt 14).

17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.53 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
8 september 2015.
De raad voornoemd,
voorzitter,
griffier,
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