Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 10 mei 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: A. van Bolhuis-Huberts,
L.T. Bandsma, A.T. Molenhuis(vanaf punt 6)
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
GroenLinks: 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 P. Wieringa (GB), H. Blok (CU) en
M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: G. Kersaan (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 raadslid Scheepstra en leest vervolgens de ontslagbrief voor
die is ontvangen van raadslid Kersaan. De voorzitter spreekt een woord van
dank uit aan de heer Kersaan, vanwege zijn inzet voor de gemeente. Omdat
de heer Kersaan heeft uitgesproken geen openbaar afscheid te wensen, zal dit
– met instemming van de raad - in klein comité plaatsvinden (voorzitter en
griffier). De voorzitter vraagt aan de leden van de GB-fractie of reeds bekend
is wie de heer Kersaan opvolgt als fractievoorzitter. Mevrouw Van Bolhuis
antwoordt – na een kort dankwoord voor de heer Kersaan- dat zij de nieuwe
fractievoorzitter is. Tenslotte deelt de voorzitter mee dat de procedure om in
opvolging van de heer Kersaan – als raadslid - te voorzien inmiddels is gestart.

2.

Vaststelling agenda
Conform.
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3.

Vragenuur
Er zijn geen onderwerpen (aangedragen) voor het vragenuur.

4.

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

5.

Benoeming de heer A.T. Molenhuis tot raadslid
Bespreking/besluit:
Er wordt een onderzoekscommissie samengesteld bestaande uit de heer
D. Knoops (CU), Y. Sijbrandij (CDA) en H.P. de Vink (PvdA) om de
geloofsbrieven van de heer Molenhuis te onderzoeken. Na een korte schorsing
deelt de heer Sijbrandij namens de onderzoekscommissie mee dat de
geloofsbrieven zoals deze zijn overgelegd in orde zijn bevonden en dat de heer
Molenhuis toegelaten kan worden tot de gemeenteraad. Nadat de heer
Molenhuis de eed heeft afgelegd volgen er felicitaties en neemt hij plaats in de
vergadering.

6.

Ontwikkeling Boogplein
Voorstel:
1. de initiatiefnemers Sennema/Wierenga tot 1 september 2016 de tijd te
geven om te komen tot een definitief plan op basis waarvan een go/no-go
besluit door de raad wordt genomen;
2. kennis te nemen van de visie voor een kleinschalige ontwikkeling en deze
financieel verder uit te werken.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel nadat de heer Sok namens de Ondernemers
Vereniging Winsum heeft ingesproken. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

Pagina 2 van 4

7.

Erfgoednota Winsum
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel en krijgt de gelegenheid daarop een zienswijze
te formuleren. Een expliciete zienswijze wordt niet geformuleerd. Wel zal de
voorzitter (portefeuillehouder) de essentie van hetgeen aan de orde is
gekomen delen met de erfgoedcommissie.

8.

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’.
Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Nadat is gebleken dat geen van
de aanwezigen het woord wenst te voeren over dit voorstel, concludeert de
voorzitter dat het voor de volgende raadsvergadering besluitvormend kan
worden geagendeerd.

Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijsten raad 5 april en 19 april 2016
Besluit:
Conform.

11.

Plan schuldhulpverlening
Voorstel:
Het beleidsplan 'Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne en Winsum
2016-2020' vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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12.

Evaluatie Economisch beleid
Voorstel:
1.
2.
3.

4.

Verder te gaan met uitvoering van de meeste Actiepunten uit het
Actieplan;
De samenwerkingsgedachte met alle betrokken partijen in het
kernwinkelgebied vorm te geven;
Uit het rapport van het Kenniscentrum Noorderruimte de aanbevelingen
2,4-7 overnemen, aanbeveling 1 pas op een later moment te doen en
aanbeveling 8 eerst nog verder te bespreken met het
Ondernemersplatform;
Het huidige detailhandelsbeleid continueren.

Besluit:
Conform.
13.

Benoeming burgerlid in welstandscommissie
Voorstel:
De volgende burgerleden te benoemen in de grote welstandscommissie voor
een periode van drie jaar voor uitsluitend plannen in de gemeente Winsum:
Mevrouw M. Zijlstra-Van der Veen (burgerlid);
De heer R. Benninga (plaatsvervangend burgerlid).
Besluit:
Conform.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.19 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 24 mei 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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