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

op 27 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 

 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: P. Wieringa 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij meldt dat 

raadslid Wieringa (GB) met kennisgeving afwezig is.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform. 

 

3. Vragenuur 

 

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
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4. Mededelingen 

a. Vanuit het college 

 

Wethouder Blok deelt mee dat de Tweede Kamer (heden) een motie heeft 

aangenomen om fracking op te schorten.  

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

Geen.  

 

5. 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.  

 

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.  

 

6. Rompaccoord met provincie Groningen over integraal maatregelenpakket N361 

 

  Voorstel: 

 

1. In te stemmen met het bestuurlijk overeengekomen rompakkoord tussen de 

provincie Groningen en de gemeente Winsum; 

2. Een bedrag van maximaal € 2 miljoen bij te dragen in de kosten voor de 

realisering van de verbeteringsmaatregelen N361 (binnen en buiten de bebouwde 

kom), kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg, Fietsroute Plus 

(Groningen-Winsum) en verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid Sauwerd-

Winsum (Meeden); 

3. Een bedrag van  maximaal € 750.000,-- bij te dragen in de uiteindelijke 

verbeteringsmaatregelen spoorwegveiligheid tussen Winsum (Zijlvestweg) en 

Baflo. 

 

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. 
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7. Evaluatie Begraafbeleid 2011-2015 

  

 Voorstel: 

1. De nota ‘Beleid Begraven en Begraafplaatsen 2015’ vast te stellen. 

2. Middelen ter beschikking te stellen om het voorgestelde beleid tot uitvoering te 

kunnen brengen en hiervoor, zowel de in de kader nota opgenomen € 25.000,--, 

als aanvullend € 53.000,-- beschikbaar te stellen. 

3. De bezuinigingsdoelstelling op de opbrengst begraafrechten van € 50.000,-- te 

schrappen. 

4. De kosten van het onderhoud van de begraafplaatsen en graven waar geen 

inkomsten meer van te generen zijn uit de begraafplaatsexploitatie te halen en 

onder te brengen bij het algemeen onderhoud openbaar groen. 

5. Een egalisatiereserve begraafrechten in te stellen.  

6. De incidentele lasten te dekken door middel van een onttrekking aan de 

algemene reserve en de structurele lasten te dekken door een verlaging van het 

begrotingssaldo. 

 

Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel, nadat de heer Meijer daarop namens de werkgroep 

grafrechten Baflo heeft ingesproken. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat - gelet op de door de wethouder gedane toezegging – 

een aangepast voorstel zal worden opgesteld dat geagendeerd zal worden voor de 

raadsvergadering van 24 november 2015.  

  

 Toezegging: 

Aan de raad zal een nieuw(e) voorstel/nota begraafbeleid worden voorgelegd, waarin 

mede aan de hand van de raadsdiscussie van 27 oktober 2015 concrete beslispunten 

worden opgenomen. Ook zal dan een nieuwe verordening en tarieventabel worden 

aangeboden (Blok).  

 

8. Ontbinden van de gemeentelijke regeling met de Milieudienst Groningen voor 

     inzameling van huishoudelijk afval en omzetting in een dienstverleningsovereenkomst. 

 

 Voorstel: 

  

1    de bestaande gemeenschappelijke regeling voor de inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen tussen de gemeenten Groningen en Winsum te ontbinden 

2    het college van Burgemeester en wethouders opdracht te geven een  

dienstverleningsovereenkomst met de milieudienst Groningen te sluiten. 
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 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. 

 

 Toezegging:  

De meerkosten zullen inzichtelijk worden gemaakt en de raad ontvangt daarvan een 

schriftelijke opgave (Blok).  

 

9. 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. 

 

 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. 

 

10. Grondexploitatie, bekrachtiging geheimhouding. 

 

 Voorstel: 

 

De door het 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 raadsleden wenst het 

woord te voeren, waarna de voorzitter concludeert dat heden besluitvorming over het 

voorstel kan plaatsvinden.  
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

11. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

12. 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. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

13. 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 de artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet 

 

Besluit: 

Conform.  
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14. Grondexploitatie, bekrachtiging geheimhouding. 

 

 Voorstel: 

 

De door het 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.  

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.02 uur. 

. 

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

24 november 2015.    

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,   

 

 

 

griffier, 


