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

op 22 september 2015 in de raadzaal 

 

Voorzitter, M.A.P. Michels 

Griffier: G.A. Stavenga-Joling 

 

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: Y. Sijbrandij, P.F. Ritzema 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders J. Hoekzema (GB), H. Blok (CU) 

en M.M.H. Verschuren (GL) 

 

Met kennisgeving afwezig: N.R. Werkman, J. van der Meer 

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling  

 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Een bijzonder woord 

van welkom wordt gericht aan de vele aanwezigen op de tribune. De voorzitter meldt 

de afwezigheid van de heer N.R. Werkman (CDA) en mevrouw G.A. Stavenga-Joling 

vervangt deze avond de heer J. van der Meer als griffier.    

 

2. Vaststelling agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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2a Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid 

  

 Voorstel: 

Toe te laten als lid van de gemeenteraad: Ritzema, P.F. lijst nummer 3 (CDA),   

wonende te Winsum. 

 

 Bespreking/besluit: 

 Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit de heer  

J.W. Nanninga (PvdA), mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers (GL) en de heer  

P. Wieringa (GB) om de geloofsbrieven van de heer Ritzema te onderzoeken. Na een 

korte schorsing deelt de heer Nanninga namens de onderzoekscommissie mee dat de 

geloofsbrieven in orde zijn bevonden en dat de heer Ritzema toegelaten kan worden 

tot de gemeenteraad. Nadat de heer Ritzema de eed heeft afgelegd volgen er 

felicitaties en neemt hij plaats in de vergadering.  

 

3. Vragenuur 

De PvdA-fractie stelt vragen over de planschadevergoeding door waardevermindering 

van een woning in Den Andel als gevolg van het bestemmingsplan buitengebied. 

Vanuit de CDA-fractie worden vragen gesteld over het fietspad Den Andel – 

Rasquert. Wethouder Hoekzema beantwoordt de vragen van de beide raadsfracties.  

 

4. Mededelingen 

a. Vanuit het college 

 

Wethouder Verschuren deelt mee dat er een gesprek met het COA heeft 

plaatsgevonden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de gemeente 

Winsum voor opvang van vluchtelingen in een asielzoekerscentrum (AZC). 

Noodopvang blijkt binnen de gemeente Winsum niet te realiseren. Met 

Wierden en Borgen zal gekeken worden of er woningen beschikbaar zijn voor 

statushouders.  

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

Geen. 
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5. Vervolg centrumontwikkeling Boogpleinterrein 

 

 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.  

 

Bespreking: 

Er zijn 8 insprekers. De heer Olde Kalter, de heer J. Weidgraaf, de heer J. Pölkerman, 

de heer J. de Boer, mevrouw Gijzen – van Rij, de heer A. van der Drift, de heer  

S. Pol en de heer Kamst geven hun visie op het voorstel. Vervolgens bespreekt de 

raad het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat het 

voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.  

 

6. 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. 

 

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. 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

7. Ingekomen stukken 

 

Besluit: 

Conform. 
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8. Besluitenlijst raad 8 september 2015 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

9. Vaststellen Verordening Basisregistratie Personen 

 

 Voorstel: 

 

1. De Verordening basisregistratie personen ((Verordening BRP) vast te stellen; 

 

2. De ‘Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ van  

          8 december 2009 in te trekken. 

 

Besluit: 

Conform. 

 

10.     Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 

 

Voorstel: 

 

het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 vast te stellen en de Nota Integraal 

Veiligheidsbeleid (IVB) gemeente Winsum 2012-2016 in te trekken. 

 

Besluit: 

Conform. 

 

11.   Verantwoording fractiebijdragen 2014 en toekenning fractiebijdragen 2015 

 

   Voorstel: 

 

1) De financiële overzichten van de in het jaar 2014 in de raad vertegenwoordigde 

fracties vast te stellen; 

2) De reserve van de fractie van de ChristenUnie per 31 december 2014 vast te 

stellen op € 20,55 en de fractiebijdrage 2015 op € 500,00; 

3) De reserve van de fractie van het CDA per 31 december 2014 vast te stellen op  

€ 213,68 en de fractiebijdrage 2015 op € 500,00; 

4) De reserve van de fractie van Gemeentebelangen per 31 december 2014  vast te 

stellen op € 173,86 en de fractiebijdrage 2015 op € 500,00;  

5) De reserve van de fractie van GroenLinks per 31 december 2014 vast te stellen 

op € 500,00, het meerdere bedrag van € 201,30 te zien als voorschot op de 
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fractiebijdrage 2015 en de (door de gemeente nog te betalen) fractiebijdrage 2015 te 

bepalen op € 298,70; 

6) De  reserve van de fractie van de PvdA per 31 december 2014 vast te stellen op  

€ 230,79 en de fractiebijdrage 2015 op € 500,00;    

7) De  reserve van de fractie van de VVD per 31 december 2014 vast te stellen op  

€ 500,00, het meerdere bedrag van € 493,20 te zien als voorschot op de 

fractiebijdrage 2015 en de (door de gemeente nog te betalen) fractiebijdrage 2015 te 

bepalen op € 6,80;  

8) De reserve van de fractie van D66 per 31 december 2014 vast te stellen op  

€ 275,05 en de fractiebijdrage 2015 op € 500,00. 

 

Besluit 

Conform. 

 

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 22.30 uur. De volgende raadsvergadering is 

donderdag 15 oktober 2015 in plaats van dinsdag 13 oktober 2015. 

. 

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

15 oktober 2015. 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,    griffier, 


