Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 8 maart 2016 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
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 H. Blok (CU) en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: D. Knoops (CU)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de
aanwezigen. Een bijzonder woord van welkom voor degenen op de publieke
tribune die (een deel van) de raadsavond bijwonen als onderdeel van een
cursus over de lokale democratie. Mededeling wordt vervolgens gedaan van
de afwezigheid van raadslid Knoops (CU).

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De GB-fractie stelt vragen over het onderwerp subsidieverstrekking aan de
cliëntenraad SoZaWe van de BMWE-gemeenten. Wethouder Verschuren geeft
een reactie en beantwoordt daarmee de vraagstelling.

Pagina 1 van 6

4.

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

5.

Rapport “Decentralisaties onder controle”
Voorstel:
1.
2.

In te stemmen met de door het college voorgestelde maatregelen;
Te komen met een voorstel om invulling te geven aan advies twee:
Overleg BMWE-raden over sturing op samenwerking.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende raadsvergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.
6.

Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Voorstel:
1 a. kennis te nemen van het advies van het Algemeen Bestuur van Ability
d.d. 21 januari 2016;
b. in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Ability;
in de gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen;
c. het college toestemming te geven in te stemmen met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Ability in de gemeenschappelijke regeling
Participatie Noord- Groningen.
2. kennis te nemen van het Implementatieplan Uitvoeringsorganisatie
Participatie Noord-Groningen en het pré-advies van de gezamenlijke
Ondernemingsraden.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend geagendeerd kan worden.
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7.

Actualisatie begroting Beleidsagenda Sociaal Domein 2016
Voorstel:
1.

de actualisatie van de begroting beleidsagenda 2016 voor het sociaal
domein in BMWE vast te stellen;

2.

€ 136.357 incidenteel bij te dragen in de begroting beleidsagenda 2016
en dit bedrag als volgt te dekken:
a. € 59.206 uit budgetoverheveling restant budget beleidsagenda 2015
naar 2016;
b. € 34.901 uit het reguliere CJG budget (voormalige DU JGZ-Wmo);
c. € 42.250 uit de reserve WWB;
d. deze mutaties mee te nemen in de kadernota 2016;
e. de structurele bijdragen en dekking vanaf 2018 mee te nemen in de
meerjarenraming bij de kadernota 2016.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend geagendeerd kan worden.
TOEZEGGINGEN:
Er wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin een opgave van
onderwerpen waarop een formele risico-analyse zal worden gemaakt
(Verschuren).
Gekeken zal worden waarom de eigen bijdragen WMO (in de 4e kwartaalmonitor) lager zijn dan geraamd. De raad wordt hierover schriftelijk
geïnformeerd (Verschuren).
Besluitvormende raadsvergadering
8.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

9.

Besluitenlijst raad 9 februari 2016
Besluit:
Conform.
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10.

Recreatiecentrum Garnwerd
Voorstel:
De zienswijzennota vast te stellen en het bestemmingsplan Recreatiecentrum
Garnwerd – Ligweide met nummer NL.IMRO.0053.BPGA2015INBR1-VA01
gewijzigd vast te stellen.
Stemverklaringen
PvdA:
Bij de opiniërende behandelingen voor het gewijzigde bestemmingsplan heeft
de PvdA als eis voor goedkeuring gesteld dat er, na een gesprek met alle
betrokkenen, een nieuw convenant moet komen. Waarbij het gesprek als
belangrijk wordt gezien en het convenant een weerslag is van het gesprek.
Gezien de circus-uitspraken in de krant door de heer Nooren en de
mailwisseling zal dit gesprek naar alle waarschijnlijkheid dus nooit
plaatsvinden. Gezien de verschillende en elkaar tegensprekende juridische
uitspraken én interpretaties over de waarde van het huidige convenant in
relatie tot het gewijzigde bestemmingsplan is de PvdA van mening dat de
belangen van de bewoners het beste gediend lijken te worden in het huidige
bestemmingsplan mét convenant. Daarom zal de PvdA tegen de wijziging van
het bestemmingsplan stemmen.
GB:
De fractie van Gemeentebelangen stelt vast dat is toegezegd:
1. Aanpassing van de reactie op de zienswijze
2. Overleg met bewoners/Nooren
Dat dit, zoals wij al eerder hebben aangegeven, onderdeel van de
beraadslagingen moet zijn.
1. Het eerste punt aanpassing zienswijze heeft inmiddels plaatsgevonden.
2. Het overleg met bewoners/Nooren is nog niet gebeurd.
Daarbij komt dat wij in deze situatie ook niet zelf met een bestemmingsplanwijziging hebben kunnen komen, naar bijvoorbeeld een nog mindere intensieve
vorm van recreatie zoals landbouwgrond.
Wij blijven bij ons eerder genomen standpunt en kunnen dus niet meegaan in
uw voorstel.
CDW 2.0:
Voorzitter, ik zal het voorstel niet steunen om reden dat ik verzocht heb tot
overleg over het convenant. Ik moet constateren dat dat niet heeft
plaatsgevonden en daarom geen steun aan het voorstel.
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Besluit:
Aangehouden, vanwege het staken van de stemmen (GL(2),CU (1),D66(1),
VVD(1), CDA(2), samen 7 voor; GB (4), PvdA (2), CDW 2.0 (1), samen 7
tegen.
11.

Uitvoering Informatiebeveiliging
Voorstel:

Een bedrag van € 22.633,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van de informatiebeveiliging in 2016;

Dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de post onvoorzien tot
ditzelfde bedrag;

De dekking voor de structurele lasten mee te nemen in de
Kadernota 2016.
Besluit:
Conform.

12.

Beschikbaar stellen budgetten in 2016 in verband met doorgeschoven
budgetten 2015
Voorstel:
1.
2.

een bedrag van € 347.333 beschikbaar te stellen wegens het
doorschuiven naar 2016 van in 2015 niet uitgevoerde werkzaamheden;
het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende
verplichtingen.

Besluit:
Conform.
13.

Vaststellen wegenbeheerplan 2016-2020
Voorstel:
1.
2.

Het wegenbeheerplan 2016-2020 vast te stellen;
Het huidige budget voor wegenonderhoud voor de planperiode
2016-2020 te handhaven.

Besluit:
Conform.
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14.

Nota Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen
2016-2020
Voorstel:
1. De Nota Meer Jaren Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen
2016-2020 vast te stellen;
2. Een incidentele storting te plegen van € 200.000,- in de voorziening
gebouwenonderhoud en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
3. Met ingang van het jaar 2016 gedurende 5 jaar de onderhoudsramingen
jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 20.000,- en deze bedragen te
dekken uit de jaarlijkse stelpost voor prijsstijgingen.
Amendement (GB):
Stelt voor:
- Punt 2. van het voorgestelde besluit te schrappen;
- Punt 3. Van het voorgestelde besluit te wijzigen in:
Met ingang van het jaar 2016 gedurende 2 jaar de onderhoudsraming met
€ 40.000 te verhogen en in het derde jaar met € 15.000 en dit ten laste
van de jaarlijkse stelpost voor prijsstijgingen te brengen.
Nadat over het amendement is beraadslaagd en de portefeuillehouder daarop
zijn reactie heeft gegeven wordt daarover besloten.
Het amendement wordt unaniem overgenomen.
Besluit (geamendeerd):
Conform.

15.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform (met in acht name van het amendement bij besluitpunt 14).

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 5 april 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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