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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Winsum op 22 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, 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) en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

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

van een “dag met een zwarte rand” vanwege de aanslagen – heden – te 

Brussel. Medeleven wordt betuigt met de slachtoffers. Mededeling wordt 

gedaan van het feit dat de raadsleden Walma (CU) en Prummel (D66) nog niet 

aanwezig zijn, maar nog wel worden verwacht.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

De PvdA-fractie geeft aan (samen met enkele andere raadsfracties) een motie 

vreemd aan de orde van de dag te willen toevoegen aan de agenda. De 

voorzitter geeft aan dat dit onder agendapunt 6a (opiniërend) en 15a 

(besluitvormend) kan plaatsvinden. De raad stelt vervolgens de agenda – met 

inbegrip van genoemde aanpassing – vast.   

 

 (raadslid Prummel verschijnt ter vergadering)  

 

3. Vragenuur  

 

De GL-fractie stelt vragen over de aardappelloods te Den Andel en ook de 

PvdA-fractie heeft hierover een aantal vragen. Wethouder Blok beantwoordt 

de vraagstelling. 
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Door de CDA-fractie worden vragen gesteld over de supermarkt te Sauwerd, 

waarop door wethouder Verschuren wordt geantwoord. 

 

4. Mededelingen 

 

a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

 

b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Vervolg op bestuurlijke herinrichting in Noord-Groningen 

 

(tijdens bespreking van dit onderwerp verschijnt raadslid Walma ter 

vergadering) 

  

 Voorstel: 

 

Wij stellen uw raad voor de besluitvorming over de bestuurlijke herinrichting 

als volgt te wijzigen: 

1.    in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke  

 inrichting in Noord Groningen, zoals verwoord in beide raadsvoorstellen; 

2.    het college te vragen het spoor van de BMWE-variant, zijnde de  

            samenvoeging van de gemeenten Bedum, de Marne, Eemsmond en  

         Winsum  verder uit te werken en  de raden van de vier gemeenten  

        hierover te blijven informeren; 

3.    voorlopig  gelijktijdig blijven meewerken aan de inspanningen van het  

            provinciebestuur, gericht op de realisatie van de G7-variant. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het (aanvullende) voorstel. De fractie CDW 2.0 dient 

daarbij een amendement in, dat in deze besprekingen wordt betrokken. 

  

 Amendement 1 

 

 De CDW 2.0 fractie stelt voor: 

 

- Besluitpunt 1 te schrappen; 

- Besluitpunt 3 te wijzigen in: Voorlopig gelijktijdig blijven volgen van de 

pogingen van het provinciebestuur, gericht op de realisatie van de G-7 

variant.  

  

 In reactie op het amendement geeft de heer Michels, portefeuillehouder, aan 

het amendement te ontraden.  
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 Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het 

voorstel en het ingediende amendement besluitvorming kan plaatsvinden 

tijdens het besluitvormende deel van deze raadsvergadering.    

 

6. Aanpassen regeling “Aanwijzen categorieën waarin geen verklaring van geen 

bedenkingen vereist is”. 

 

 Voorstel: 

  

1. als categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenking is 

vereist aan te wijzen: alle projecten of ontwikkelingen op perceelsniveau 

die in lijn zijn met de algemene beleidsstukken van de gemeente, zoals 

de structuurvisie, detailhandelsvisie etc. (model 1 en 3 van de 

beleidsregel bestemmingsplannen); 

2. te bepalen dat voor grootschalige of complexe projecten of  

ontwikkelingen die niet in lijn zijn met de algemene beleidsstukken van 

de gemeente, wel een verklaring van geen bezwaar vereist is; 

3. zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan voor  

aanvragen voor omgevingsvergunningen die vallen onder 1 te delegeren 

aan burgemeester en wethouders; 

4.     te bepalen dat dit besluit op de dag na de openbare bekendmaking in 

werking treedt en van toepassing is op alle lopende en nieuwe 

aanvragen omgevingsvergunning. De oude regeling “Aanwijzen 

categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is” 

van 16 december 2010 komt hiermee te vervallen.  

   

    Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel, waarbij ook enkele voorstellen tot aanpassing 

c.q. verbetering worden gedaan. Wethouder Blok geeft aan bereid te zijn het 

voorstel in lijn daarmee te wijzigen. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat het voorstel – gewijzigd – kan worden 

geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 april 2016.  

 

6a.  Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

 Door de fracties van PvdA, VVD, CDA en CDW 2.0 wordt een motie 

ingediend betreffende de lift bij het station te Winsum. Aan het college wordt 

verzocht: 

 

- de mogelijkheden van versnelde vervanging te onderzoeken en de 

haalbaarheid nader uit te werken, waarbij gedacht kan worden aan 

voorfinanciering van de investering door de gemeente Winsum; 

- de gemeenteraad hierover voor 1 mei 2016 schriftelijk te informeren.  
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 Bespreking: 

 

De raad bespreekt de motie. In reactie op de motie geeft wethouder Blok aan 

de motie te ontraden. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat besluitvorming kan plaatsvinden tijdens het besluitvormende 

deel van deze raadsvergadering.  

 

 

 Besluitvormende raadsvergadering 

 

 

7. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

8 Besluitenlijst raad 23 februari 2016 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

9.  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. 

 

Stemverklaring VVD: 

Enerzijds is en was mijn fractie geen voorstander van één 

uitvoeringsorganisatie in het Sociaal Domein. Mijn fractie heeft ook moeite 

met een collegeregeling voor een gemeenschappelijke regeling. Anderzijds 

heeft de wethouder stappen gezet om de raad in een betere informatiepositie 

te brengen teneinde zijn controlerende en taakstellende taak te kunnen 

uitvoeren. 
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Aangezien mijn fractie een rol als roepende in de woestijn als weinig 

productief ervaart hebben wij besloten de wethouder, mede gelet op zijn 

toezeggingen, het voordeel van de twijfel te geven. Wij zullen uiteraard de 

realisering van de toezeggingen nauwlettend volgen. 

 

Stemverklaring GB: 

In de raadsmemo nummer 8 van 15 maart 2016 heeft de portefeuillehouder 

op grond van de door hem gedane toezeggingen in de raadsvergadering van  

8 maart en uit het overleg met de fracties nodig gebleken aanvullende 

informatievoorwaarden - een aantal onderdelen nader uitgewerkt. Dit om de 

betrokkenheid van de raad bij de voorgestelde collegeregeling in de 

Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen zo goed mogelijk te 

borgen. Op grond van deze toevoegingen kan onze fractie akkoord gaan met 

dit voorstel.  

 

Besluit: 

Conform. 

 

10. 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.  

 

  Besluit: 

  Conform.  
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11.  Rapport “Decentralisaties onder controle” 

  

 Voorstel:  

 

1. In te stemmen met de door het college voorgestelde maatregelen;  

2. Te komen met een voorstel om invulling te geven aan advies twee:  

      Overleg BMWE-raden over sturing op samenwerking. 

 

 Besluit: 

  Conform.  

   

12.  Beschikbaar stellen van een krediet ad € 408.900,- voor het uitvoeren van  

  legionella maatregelen 

 

 Voorstel: 

1. Een krediet ad € 408.900,- beschikbaar te stellen voor het treffen van 

legionellapreventie maatregelen aan de volgende gebouwen: 

a. Het zwembad als zijnde een prioritaire inrichting; 

b. de gemeentelijke gebouwen met een verhoogd risico in verband 

met de aanwezigheid van douches; 

c. vijf niet-gemeentelijke sportgebouwen met een verhoogd risico in 

verband met de aanwezigheid van douches. 

2. Hiervoor het restant van de in de begroting 2011 opgenomen 

investeringsbedrag voor legionella-aanpak ad € 340.500,- in te zetten en 

de reserve dorpshuizen aan te wenden tot een bedrag van € 45.888; 

3. De extra uit dit voorstel voortvloeiende kapitaallasten ad € 1.501,- in 

2016 in mindering te brengen op het begrotingssaldo; 

4. Twee dorpshuizen die tevens als sportgebouw worden gebruikt de 

mogelijkheid te bieden in eigen opdracht de voorgestelde maatregelen, 

conform de offerte,  te nemen en hiervoor de reserve dorpshuizen in te 

zetten. 
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Amendement 2 

Door de fracties van VVD en CDW 2.0 wordt een amendement ingediend 

waarin wordt voorgesteld: 

1. Besluitpunt 1c (het treffen van maatregelen in vijf niet-gemeentelijke 

sportgebouwen) te schrappen; 

2. Besluitpunt 4 (dorpshuizen die tevens als sportgebouw worden gebruikt de 

mogelijkheid te bieden in eigen opdracht de voorgestelde maatregelen te 

nemen en hiervoor de reserve dorpshuizen in te zetten) te schrappen; 

3. De financiële gevolgen van de hiervoor genoemde punten 1 en 2 in het 

besluit te verwerken.  

Het amendement wordt door de raad besproken. In reactie op het 

amendement stelt wethouder Blok dit te ontraden.  

Het amendement (2) wordt in stemming gebracht en verworpen. De fracties 

VVD (1) en CDW 2.0 (1), samen 2, stemmen voor en de overige fracties (13 

stemmen) daar tegen.  

 

  Besluit: 

  Conform.  

 

13.  Vervolg op bestuurlijke herinrichting in Noord-Groningen 

  

 Voorstel: 

 

1.    in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke  

 inrichting in Noord Groningen, zoals verwoord in beide raadsvoorstellen; 

2.    het college te vragen het spoor van de BMWE-variant, zijnde de  

            samenvoeging van de gemeenten Bedum, de Marne, Eemsmond en  

         Winsum  verder uit te werken en  de raden van de vier gemeenten  

        hierover te blijven informeren; 

3.    voorlopig  gelijktijdig blijven meewerken aan de inspanningen van het  

            provinciebestuur, gericht op de realisatie van de G7-variant. 

 

Het amendement (1)  wordt in stemming gebracht en verworpen. De fractie 

CDW 2.0 (1) stemt voor en de overige fracties (14 stemmen) daar tegen.   
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 Stemverklaringen 

  

 GroenLinks:  

De fracties van GB, CU, D66, VVD, CDA en GL  zijn zeer ontstemd over de 

brief van de provincie waarin deze aan 7 gemeenten het open overleg oplegt. 

Winsum heeft, samen met Bedum, de Marne en Eemsmond, haar 

verantwoordelijkheid genomen door het samen met die gemeenten stappen te 

ondernemen richting een ARHI procedure. Op deze wijze kon het vastgelopen 

proces vlot getrokken worden en wel van onderen op, hetgeen ook steeds 

door de provincie als uitgangspunt is genoemd. Het gegeven dat wij daarbij 

mee werken aan een tweede spoor betekent geenszins dat een mogelijke G7 

gemeente onze tweede voorkeur is. Het optreden van de provincie smoort de 

beweging in de kiem en de top down benadering van de provincie is wat ons 

betreft volledig contraproductief. Wij roepen GS van de provincie dan ook op 

om haar besluit van 10 maart te heroverwegen.  

  

  

De fracties van GB, D66, CU, CDA en VVD onderschrijven vervolgens 

mondeling de door GL uitgesproken stemverklaring. De PvdA-fractie heeft 

geen behoefte aan het (onderschrijven dan wel) uitspreken van een 

stemverklaring.  

 

 Stemverklaring CDW 2.0: 

In het verlengde van het verwerpen van het amendement zal ik het voorstel 

niet steunen en stem ik tegen. 

 

 Besluit: 

 Conform (CDW 2.0 tegen).  

 

14. 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. 

 

 Besluit: 

Conform (na stemming: GL (2), VVD (1), CDA (2), D66 (1) en CU (2), samen 

8 stemmen voor en de overige fracties (7 stemmen) tegen.   

 

15. Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 Conform.  
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15a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Namens de indieners wordt aangegeven dat men de motie wil “aanhouden”. 

Over de motie vindt derhalve heden geen besluitvorming plaats.  

 

16. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur. 

. 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 19 april 2016. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

voorzitter,     griffier, 


