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

op 30 juni 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:  N.R. Werkman, Y. Sijbrandij, P. Drijfhout 

 VVD: H.T. Jonkman 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU) 

en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: J. Hoekzema (wethouder GB) 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

 

 De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom voor de aanwezigen. 

 Hij meldt dat wethouder Hoekzema vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn.   

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

 

3. Vragenuur  

 

De PvdA-fractie stelt vragen over het pierenbad te Garnwerd, welke door 

burgemeester     
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4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen. 

 

5. Algemene beschouwingen op basis van de Kadernota 2015 

  

 Voorstel: 

 

1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 24  van de Kadernota 2015; 

2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten 3  t/m 19 op te nemen 

          in de begroting 2015 en hiervoor deze begroting te wijzigen; 

3. De meerkosten 2015 te dekken door een onttrekking aan de algemene 

          reserve; 

4. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in de  

          concept-begroting 2016. 

 

 Bespreking: 

 

 De fracties spreken hun algemene beschouwingen uit.  

 

6. Reactie college 

 

 

De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen en hun visie op de 

algemene beschouwingen.  

 

7. Tweede termijn raad 

 

De raadsfracties geven in tweede termijn hun reacties.  
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8. Tweede termijn college 

  

De portefeuillehouders geven antwoord op nog openstaande vragen. Aansluitend 

concludeert de voorzitter dat het over het voorstel op 2 juli a.s. besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

 Toezeggingen:  

Bij de provincie zal aandacht worden gevraagd voor de verkeersonveilige situatie 

die is ontstaan nu de flitspaal (N361 Winsum) is verwijderd. Daarbij zal tevens 

worden gevraagd hierop actie te ondernemen (Blok). 

 

Nagegaan zal worden of de tot nu gehanteerde kwijtscheldingsnormen overeenkomen 

met de toegestane maxima. Kunnen de normen nog worden verruimd, dan zal daar 

beleid op worden gemaakt (Blok). 

 

De mogelijkheden voor het meeverzekeren van het eigen risico zullen worden 

nagegaan (Verschuren). 

 

Nagegaan zal worden of de activa van museum Wierdenland reële 

afschrijvingstermijnen worden gehanteerd (Michels). 

 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

9.      Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

 

10. Bestuursrapportage 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. 

 

Besluit: 

 Conform.  
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11. 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. 

 

  Besluit: 

 Conform. 

 

Motie (VVD, CDA, PvdA en GB): 

In deze (na bespreking aangepaste) motie wordt het college ten aanzien van de 

geconstateerde tekortkomingen bij de ICT-voorzieningen verzocht: 

- er zorg voor te dragen om voor 1 november 2015 aan de raad een plan van 

aanpak te doen toekomen om de door de accountant geconstateerde 

tekortkomingen te adresseren; 

- de raad eens per kwartaal op hoofdlijnen te rapporteren over de voortgang in het 

ICT-dossier. 

  

De motie wordt aangenomen (VVD 1, CDA 3, PvdA 2 en GB 4, samen 10 voor en 

GL 2, CU 2 en D66 1, samen 5 tegen).  

 

12. 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. 

 

Besluit: 

  Conform.  
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13.     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.  

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur. 

. 

 

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

8 september 2015.  

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


