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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Winsum op 9 februari 2016 in de raadzaal 

 

Voorzitter (plv.): H.P. de Vink 

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:  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: M.A.P. Michels 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

Opiniërend 

 

1. Opening 

 

De (plv.) voorzitter opent de vergadering. Hij meldt de afwezigheid van de 

heer Michels (voorzitter) vanwege ziekte.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform. 

 

3. Vragenuur  

 

Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over inclusiebeleid. Wethouder 

Verschuren beantwoordt de vraagstelling. 

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

 

 Geen. 
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b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen. 

 

5. Vervallen 

 

6. Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 

 

 Voorstel: 

 

- bijgaande Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 vast te   

 stellen; 

- de geleverde opmerkingen over de voorliggende kadernota mee te  

      geven bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening.  

 

 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.  

 

7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen 

 

 Voorstel: 

 

In te stemmen met de voorgelegde wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling Omgevingsdienst Groningen. 

 

 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.  

 

8. Aanpassing verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 

  

 Voorstel: 

  

De Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning te wijzen 

waarbij:  

 

1. artikel 8, lid 3 voortaan luidt: “De extra bijdrage als bedoeld in lid  2 

      mag uitsluitend worden ingezet ten behoeve van betaling van  

                een fractie-assistent”; 

2. artikel 8 lid 4,5 en 6 komen te vervallen; 
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3. artikel 10, lid 1 voortaan luidt: “De bijdrage voor fractieondersteuning 

wordt voor 1 maart van het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft 

verstrekt”; 

4. artikel 10, lid 2 voortaan luidt: “In een jaar waarin verkiezingen 

plaatsvinden wordt de vergoeding vooreerst uitgekeerd voor de maanden 

tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden”; 

5. artikel 10, lid 3 voortaan luidt: “In de eerste maand na de maand 

waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, 

wordt de vergoeding verstrekt voor de overige maanden van dat jaar”; 

6. artikel 10, lid 4 komt te vervallen; 

7. artikel 11 komt te vervallen; 

8. de toelichting bij artikel 8 voortaan luidt: “In dit artikel is geregeld dat 

iedere fractie in de gemeenteraad van Winsum een bijdrage van de 

gemeente ontvangt van € 500,-- per jaar, eventueel te vermeerderen met 

een bedrag van € 624 per jaar (€ 52 per maand) wanneer de fractie een 

fractie-assistent heeft aangesteld. Deze bijdrage is een invulling van 

artikel 33 lid 1 Gemeentewet waarin staat dat de in de raad 

vertegenwoordigde groeperingen recht hebben op ondersteuning”; 

9. aan de toelichting bij artikel 9 wordt aan het slot toegevoegd: “kosten 

van het jaarlijks maaltijdoverleg van de fractie”; 

10. de toelichting bij de artikelen 10 en 11 vervalt.   

11. te bepalen dat de wijzigingen zoals bedoeld in de punten 1 t/m 10 van 

dit besluit terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2016; 

 

Bespreking: 

De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezige 

raadsleden wenst het woord te voeren, waarna de voorzitter concludeert dat 

het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden 

geagendeerd.  

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

9. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

   

 Conform.  

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

. 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 8 maart 2016. 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,     griffier, 


