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

op 14 juli 2016 in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, P. Wieringa, A.T. Molenhuis,  

         G. Groen 

 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 H. Blok (CU), M.M.H. Verschuren (GrLi) en  

           B.G. Westerink (CDA)  

 

 

Met kennisgeving afwezig:  

 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

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

mededeling van de afwezigheid van raadslid Wieringa (GB) en Prummel 

(D66).  

 

2. Vaststelling agenda 

 

Gevraagd wordt besluitvormend agendapunt 3a Jaarstukken 2015 ook 

nog opiniërend te behandelen. Hiermee wordt ingestemd, waarbij de 

voorzitter aangeeft dat dit zal plaatsvinden onder “opinierend agendapunt 

3a”,   

 

3. Kadernota 2016 

 

 Voorstel: 

  

 1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 20  van de Kadernota 

  2016; 
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2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te 

 nemen in de begroting 2016 en hiervoor deze begroting te 

 wijzigen; 

3. De meerkosten 2016 in mindering te brengen op het geraamde  

 begrotingssaldo 2016; 

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

 de concept-begroting 2017. 

 

Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Daarbij wordt een motie ingediend, als 

ook een amendement. 

 

Motie 1 (VVD, GL, PvdA, CDA, CU, CDW 2.0):  

 

Genoemde fracties spreken uit dat het zwembad “De Hoge Vier” voor 

Winsum behouden dient te blijven en verzoeken het college er voor zorg 

te dragen dat de exploitatie van het zwembad in 2017 en volgende jaren 

wordt voortgezet. 

 

Amendement 4 (GB): 

 

Voorgesteld wordt besluitpunt 7 betreffende “Impuls Centrum Winsum” 

als volgt te amenderen: 

 

b.  Voor dit project voor het jaar 2017 € 50.000 te reserveren en 

voor het jaar daarop volgend te bepalen op basis van een evaluatie 

voorafgaand aan de begroting 2018.  

 

Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over 

het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden. 

 

3a. Jaarstukken 2015 (gewijzigd voorstel) 

 

 Voorstel: 

 

1. De jaarstukken 2015 vast te stellen, onder voorbehoud van de 

  controleverklaring; 

2. Het positief resultaat van € 837.904 als volgt te bestemmen: 

a.   budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van 

     € 281.100 voor de uitvoering c.q. voortzetting van het  

     ingezette beleid 2015; 

b.  het behaalde voordeel op het onderdeel grondexploitatie  

     ad € 154.000 te storten in de reserve grondexploitatie; 

c.  het nadeel van de grondexploitatie Winsum-Oost ad € 129.000  

     te onttrekken aan de reserve grondexploitatie; 

d.  het voordelige saldo € 531.804 te storten in de algemene 

     reserve; 
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3. De begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen; 

4. De jaarstukken 2015 definitief vast te stellen in de eerstvolgende 

  raadsvergadering na het zomerreces; 

5. De jaarstukken 2015 na 14 juli 2016 in te sturen naar het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

Provincie Groningen; 

6. Na ontvangst de controleverklaring na te sturen naar het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie 

Groningen. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel. Daarbij wordt een mondeling 

amendement ingediend 

 

Amendement 5 (CDW 2.0): 

  

Voorgesteld wordt besluitpunt 1 als volgt te amenderen: 

 

Vooruitlopend op het definitieve accountantsverslag en de 

controleverklaring de gemeenterekening 2015 vast te stellen, onder 

voorwaarde dat het verslag noch de verklaring aanleiding geeft anders te 

besluiten.  

 

Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over 

het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

3a. Jaarstukken 2015 (gewijzigd voorstel) 

 

 Voorstel: 

 

2. De jaarstukken 2015 vast te stellen, onder voorbehoud van de 

  controleverklaring; 

2. Het positief resultaat van € 837.904 als volgt te bestemmen: 

a.   budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van 

     € 281.100 voor de uitvoering c.q. voortzetting van het  

     ingezette beleid 2015; 

b.  het behaalde voordeel op het onderdeel grondexploitatie  

     ad € 154.000 te storten in de reserve grondexploitatie; 

c.  het nadeel van de grondexploitatie Winsum-Oost ad € 129.000  

     te onttrekken aan de reserve grondexploitatie; 

d.  het voordelige saldo € 531.804 te storten in de algemene 

     reserve; 
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3. De begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen; 

4. De jaarstukken 2015 definitief vast te stellen in de eerstvolgende 

  raadsvergadering na het zomerreces; 

5. De jaarstukken 2015 na 14 juli 2016 in te sturen naar het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

Provincie Groningen; 

6. Na ontvangst de controleverklaring na te sturen naar het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie 

Groningen. 

 

 Amendement 5: 

 Conform. 

 

 Besluit (geamendeerd): 

 Conform. 

 

4. Kadernota 2016 

  

 Voorstel: 

  

 1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 20  van de Kadernota 

  2016; 

2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te 

 nemen in de begroting 2016 en hiervoor deze begroting te 

 wijzigen; 

3. De meerkosten 2016 in mindering te brengen op het geraamde  

 begrotingssaldo 2016; 

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

 de concept-begroting 2017. 

 

Voorafgaand aan de besluitvorming meldt de fractievoorzitter GB dat de 

fractie besloten heeft de amendenten 3 (Winsum-West) en 4 (Impuls 

Centrum Winsum) in te trekken nu uit bespreking daarvan duidelijk is 

geworden dat deze geen steun zullen krijgen van de overige raadsfracties.    

 

Amendement 1 

Conform. 

 

Amendement 2 

Conform.  

 

Stemverklaring CDW 2.0 

Ik zal instemmen met de Kadernota. Daarbij de aantekening dat ik geacht 

wil worden tegen de besluitpunten 15 en 18 te stemmen, waarbij 15 

betreft de bezuinigingen op de speelvoorzieningen – om reden dat ik het 

te prematuur vind – en 18 de ozb verhoging.  
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Stemverklaring GB 

In aansluiting op het intrekken van de verschillende amendementen; wij 

hechten aan goede voortgang van de zaken in deze gemeente en zullen 

voor de Kadernota stemmen. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

 Motie 1: 

  

 Stemverklaring GB:  

 Ook op dit thema hebben wij met elkaar een korte discussie gevoerd over 

de verschillende aspecten (rond het thema zwembad), de “voors- en 

tegens”. Wij hebben getracht met elkaar in gesprek te blijven met het 

zwembadbestuur. Ik de hoor de wethouder eigenlijk zeggen dat hij 

daartoe eigenlijk (feitelijk) geen mogelijkheden meer ziet en dat betreuren 

we. Maar, we snappen ook in dat verband dat helemaal niets doen 

absoluut geen optie is en – ook in aansluiting op wat de heer Werkman 

zegt – er zijn openingen, ook voor het gemeentebestuur hoor ik. Pak die 

openingen ook. Gebruik ze op een goede manier. Met dat in het 

achterhoofd zullen wij voor de motie stemmen. 

 

 De motie wordt unaniem aangenomen.  

 

5.  Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 Conform (met in achtneming van consequenties aangenomen 

amendementen).  

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur. 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 13 september 2016.  

 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

griffier, 


