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

op 8 november 2016  in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen, A.T. Molenhuis  

ChristenUnie: D. Knoops, H. Walma (tot agendapunt 3) en N.W 

Gijzen-van Rij (vanaf agendapunt 3)  

 GroenLinks: A.A.M. Bruininks 

 D66: J.J. Willemsen-de Jong 

 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), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H. 

Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: de raadsleden P. Wieringa (GB) en W.M. Scheepstra-

Beukers (GrLi) 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

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

de afwezigheid van de raadsleden Wieringa (GB) en Scheepstra (GrLi).   

 

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform.  

  

2a. Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw te  

 benoemen  lid van de gemeenteraad. 

  

 Voorstel: 

 

Toe te laten als lid van de gemeenteraad:  

Gijzen-van Rij, N.W.(Nannet) (v) lijst nummer 5 (ChristenUnie), wonende 

te Sauwerd. 
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Bespreking/besluit: 

 

Er wordt een commissie samengesteld bestaande uit de heren Nanninga 

(PvdA), Jonkman (VVD) en Werkman (CDW 2.0) om de geloofsbrieven 

van mevrouw Gijzen te onderzoeken. Na een korte schorsing deelt de 

heer Jonkman, namens de onderzoekscommissie, mee dat de 

geloofsbrieven zoals deze zijn overgelegd in orde zijn bevonden. Mevrouw 

Gijzen kan dan ook tot de gemeenteraad worden toegelaten. Wel 

attendeert de commissie erop dat mevrouw Gijzen vanwege haar 

bestuurslidmaatschap bij het koopcentrum Winsum, terughoudendheid zal 

moeten betrachten bij raadsbehandeling van onderwerpen die daarmee op 

enigerlei wijze in verband kunnen staan. Nadat mevrouw Gijzen de eed 

heeft afgelegd volgen er felicitaties en neemt zij plaats in de vergadering.  

 

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om vervolgens 

vertrekkend raadslid Walma te bedanken voor zijn inzet gedurende zijn 

raadslidmaatschap. De woorden van dank gaan vergezeld van een boeket 

bloemen en een attentie. 

 

3. Vragenuur 

 

 Geen.   

 

4. Mededelingen 

 

 a. vanuit het college 

 

 Geen.   

 

 b. door afgevaardigden uit de raad 

 

 Geen.    

 

5. Bespreking door de raad van: 

 

 a.   Programmabegroting 2017 

 b.   Wijziging diverse verordeningen, te weten: 

  1. Leges 2017, inclusief tarieventabel 

 2. Marktgelden 2017 

 3. Onroerende zaakbelasting 2017 

 4. Roerende zaakbelasting 2017 

 5. Afvalstoffenheffing 2017 

 6. Lijkbezorgingsrechten 2017 
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 Voorstel: 

 

1. De begroting 2017 vast te stellen; 

2. De kredieten voor de geplande investeringen, waarvan in de lijst is 

aangeven dat geen afzonderlijk raadsvoorstel zal volgen, beschikbaar 

te stellen; 

3. In te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2017 die zijn 

genoemd in deze aanbiedingsbrief.    

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel in eerste termijn. Tijdens de eerste termijn 

wordt een motie ingediend betreffende de door de verantwoordelijke 

minister voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van 

onderhoudskosten voor particuliere monumenteigenaren. 

 

Motie (1) GB, CDA, CDW 2.0, D66, GrLi en VVD 

 

De genoemde fracties spreken uit: 

dat de voorgestelde bezuiniging een grote negatieve invloed zal hebben 

op de instandhouding van monumentaal erfgoed in het algemeen en in het 

bijzonder in de Provincie Groningen. 

  
en verzoeken de minister 
- om de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale 

aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren, 
niet uit te voeren; 

-    om elders het geld te vinden om de bezuiniging op de Begroting van 
OCW te compenseren; 

-  om met de staatssecretaris van Financiën samen in gesprek te gaan met 
de sector hoe een nieuw stelsel vorm dient te krijgen. 

 
En brengen deze motie onder de aandacht van de minister mevrouw  
M. Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Groninger  
gemeenten in het aardbevingsgebied, de Provincie Groningen, Federatie 
Instandhouding Monumenten, Kunsten 2 en de Erfgoedvereniging Bond 
Heemschut.  

 

6. Reactie college 

Het college reageert bij monde van de verschillende portefeuillehouders 

op de bijdrage van de respectievelijke raadsfracties, alsook op de diverse 

vragen die zijn gesteld. Op de motie wordt positief gereageerd. 
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TOEZEGGINGEN:    

 

Het bidbook grote projecten wordt aan de raad ter beschikking gesteld 

(actie: Blok). 

 

De wethouder financiën zal zich oriënteren op de vorming van een 

dekkingsreserve voor het Boogplein-project en de raad over de uitkomst 

daarvan informeren (actie: Blok). 

 

Nagegaan zal worden waarom de raming begraafrechten is verhoogd met 

€ 10.000. De raad wordt geïnformeerd (actie: Blok). 

 

De stand van zaken betreffende afspraakbanen (bedrijfsleven & 

gemeente) en nieuwe beschutte werkplekken zal in beeld worden 

gebracht. De raad wordt geïnformeerd (actie: Verschuren). 

 

Nagegaan zal worden hoe groot het tekort van museum Wierdenland in 

2015 was, wat de oorzaken daarvan zijn en welke acties in gang zijn 

gezet om dit om te buigen. De raad wordt geïnformeerd (actie: Michels).  

 

7. Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn) 

 

De raad vervolgt de bespreking van de begroting 2017, de diverse 

verordeningen en tarieventabellen.  

 

8.  Vervolg reactie college (tweede termijn) 

 

Het college reageert op de vragen zoals door de raad in tweede termijn 

gesteld.  

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

9. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

  

 Conform.    
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10. Besluitenlijsten raad 11, 13 en 25 oktober 2016 

 

 Besluit: 

 

De besluitenlijsten van 11 en 13 oktober worden conform vastgesteld.  

 

In de besluitenlijst van 25 oktober is de heer Westerink abusievelijk zowel  

“afwezig” als wel “aanwezig” vermeld. Dit wordt zodanig gewijzigd dat 

de heer Westerink alleen als “afwezig” zal zijn vermeld. Met inbegrip van 

deze aanpassing wordt de besluitenlijst vastgesteld.  

 

11. Overheidsparticipatie; ‘het dorpsbudget’ en ‘the Right to Challenge’ 

  

 Voorstel: 

  

1. Kennis te nemen van de notitie ‘van inwonersparticipatie naar  

        overheidsparticipatie’;  

2. De adviezen voor de keuzen die in de notitie ‘van 

        inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie’ worden aangereikt, 

        over te nemen;  

3. Zowel in 2017 als 2018 €. 25.000, - te onttrekken uit de reserve 

        Wmo voor experimenten met dorpsbudgetten en 

       ‘the Right to Challenge. 

 

Amendement (1) VVD, GrLi, GB, CDW 2.0, D66 

 

Genoemde partijen stellen voor: 

 

Besluitpunt 2 te wijzigen in : de adviezen voor de keuzen die in de notitie 

‘van inwonersparticipatie naar overheidsparticipatie met nieuwe 

werkwijzen’ betreffende de vragen A en C over te nemen. Voor vraag B 

betrekking hebbende op de verantwoording voor optie twee te kiezen. 

 

Het amendement wordt aangenomen (VVD 1, GrLi 1, GB 3, CDW 2.0 1  

D66 1 PvdA 2, samen 9, voor; CDA 2 en CU 2, samen 4, tegen).  

 

Besluit (geamendeerd): 

 

Conform.  
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11a. Motie 1 (GB, CDA, CDW 2.0, D66, GrLi en VVD) 

 

 De genoemde fracties spreken uit: 

dat de voorgestelde bezuiniging een grote negatieve invloed zal hebben 

op de instandhouding van monumentaal erfgoed in het algemeen en in het 

bijzonder in de Provincie Groningen. 

  
en verzoeken de minister 
- om de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale 

aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren, 
niet uit te voeren; 

-    om elders het geld te vinden om de bezuiniging op de Begroting van 
OCW te compenseren; 

-  om met de staatssecretaris van Financiën samen in gesprek te gaan met 
de sector hoe een nieuw stelsel vorm dient te krijgen. 

 
En brengen deze motie onder de aandacht van de minister mevrouw  
M. Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Groninger  
gemeenten in het aardbevingsgebied, de Provincie Groningen, Federatie 
Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en de Erfgoedvereniging Bond 
Heemschut.  

 

 Gelet op de actuele landelijke politieke behandeling van het onderwerp 

waarop de motie betrekking vraagt de voorzitter hierop thans een besluit 

te nemen.  

 

 De motie wordt unaniem aangenomen.  

 

12. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.  

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 6 december 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

  

 

voorzitter,    griffier, 


