Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 23 februari 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, A. van Bolhuis,
L.T. Bandsma
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)
Met kennisgeving afwezig: P. Wieringa (GB)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij deelt mee
dat wethouder J. Hoekzema hedenmorgen, met onmiddellijke ingang, ontslag
heeft genomen. Gelet op het vorenstaande heeft het college een tijdelijke
portefeuilleverdeling vastgesteld.
De van de heer Hoekzema ontvangen brief wordt door de voorzitter
voorgelezen. De voorzitter wenst de heer Hoekzema succes voor de toekomst
en geeft de raad gelegenheid een korte reactie te geven. De raadsleden
Kersaan en Walma maken hiervan achtereenvolgens gebruik.
Raadslid Wieringa is met kennisgeving afwezig.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de lift bij het station te Winsum. Dit in
aanvulling op daarover gestelde schriftelijke vragen en daarop recent
ontvangen antwoorden. Wethouder Blok beantwoordt de vraagstelling.
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4.

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

5.

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.
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.

6.

Voorontwerp Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL
Voorstel:
Wij verzoeken u in te stemmen met de bijgevoegde concept-reactie, waarna
deze kan worden verzonden aan de minister van Economische Zaken
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Daarbij wordt een motie ingebracht.
Motie (PvdA, CU, GL, GBW, D66, CDA, CDW 2.0)
De raad van de gemeente Winsum spreekt uit dat:
-

Alleen ondergrondse en/of omgeleide verbinding aanleg van de NoordWest 380 kV EOS-VVL in het Middag-Humsterland past bij het karakter en
de status van Nationaal Landschap van dit gebied;
Dit eveneens geldt voor het Reitdiepdalgebied;
Voor de definitieve besluitvorming alsnog een extra afweging dient plaats
te vinden met de meest recente technische mogelijkheden voor de aanleg
in Middag-Humsterland en het Reitdiepdalgebied;
Het landelijk budget voor een landelijke voorziening niet de reden mag zijn
voor het onnodig ernstig aantasten van het Groninger Landschap;

Pagina 2 van 8

-

-

Indien een ondergrondse verbinding uiteindelijk niet mogelijk blijkt, voor
een omgeleide verbinding dient worden gekozen, met name daar waar het
gaat om Middag-Humsterland, en de hoekmast bij Klein Wetsinge zodanig
wordt geplaatst dat de huidige bezwaren komen te vervallen;
Deze motie als onderdeel van de reactie van de gemeente op het
Voorontwerp wordt meegenomen.

De motie wordt betrokken in de beraadslagingen, waarbij namens het college
de bereidheid wordt uitgesproken deze over te nemen door deze op te nemen
in de reactie(brief).
Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat de raad
zich kan verenigen met de concept-reactie, aangevuld met de blijkens de
ondertekening door een meerderheid van de raad ondersteunde motie, waarop
overigens aan het einde van deze vergadering nog wel een formeel besluit
moet worden genomen.
7.

Uitvoering Informatiebeveiliging
Voorstel:

Een bedrag van € 22.633,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering
de informatiebeveiliging in 2016;

Dit bedrag te dekken door een onttrekking aan de post onvoorzien tot
ditzelfde bedrag;

De dekking voor de structurele lasten mee te nemen in de
Kadernota 2016.
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.

8.

Beschikbaar stellen budgetten in 2016 in verband met doorgeschoven
budgetten 2015
Voorstel:
1.
2.

een bedrag van € 347.333 beschikbaar te stellen wegens het
doorschuiven naar 2016 van in 2015 niet uitgevoerde werkzaamheden;
het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende
verplichtingen.
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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.
9.

Vaststellen wegenbeheerplan 2016-2020
Voorstel:
1.
2.

Het wegenbeheerplan 2016-2020 vast te stellen;
Het huidige budget voor wegenonderhoud voor de planperiode
2016-2020 te handhaven;

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.
10.

Aanvraag krediet uitvoering maatregelen legionella
Voorstel:
1.

2.
3.
4.

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
Hiervoor het restant van de in de begroting 2011 opgenomen krediet voor
legionella-aanpak ad € 340.500,- in te zetten;
De extra uit dit voorstel voortvloeiende kapitaallasten ad € 1.501,- in
2016 in mindering te brengen op het begrotingssaldo;
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 tot een bedrag van € 45.888,-
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat het voorstel – na wijziging - voor de
raadsvergadering van 22 maart 2016 besluitvormend kan worden
geagendeerd.
TOEZEGGINGEN:
De raad krijgt voor de besluitvormende raad van 22 maart 2016 een voorstel
voorgelegd met een aangepaste financiële paragraaf (Blok).
Nagegaan zal worden of de kapitaallasten voor te treffen maatregelen in
sportgebouwen ten laste van het product “sport” worden gebracht. De raad
wordt geïnformeerd (Blok).
11.

Nota Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen
2016-2020
Voorstel:
1. De Nota Meer Jaren Onderhouds Programma gemeentelijke gebouwen
2016-2020 vast te stellen;
2. Een incidentele storting te plegen van € 200.000,- in de voorziening
gebouwenonderhoud en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
3. Met ingang van het jaar 2016 gedurende 5 jaar de onderhoudsramingen
jaarlijks te verhogen met een bedrag van € 20.000,- en deze bedragen te
dekken uit de jaarlijkse stelpost voor prijsstijgingen.
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.

Besluitvormende raadsvergadering
12.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.
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13.

Besluitenlijst raad 26 januari 2016
Besluit:
Conform.

14.

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.

Stemverklaring CDA
De CDA-fractie zal voor het vaststellen van de kadernota schuldhulpverlening
stemmen maar wij betreuren het dat er geen evaluatie heeft plaatsgevonden
naar het effect van de schuldhulpverlening en dat de wethouder niet meer
onderzoek heeft gedaan naar andere doelgroepen, met name jongeren boven
de 18 en ouderen.
Stemverklaring PvdA
De wethouder heeft er om wat voor reden dan ook van af gezien om de
kadernota naar aanleiding van het debat van 2 weken geleden te wijzigen
hetgeen ons verbaast als je in aanmerking neemt dat we toch langdurig bij dit
onderwerp hebben stilgestaan. Omdat wij in dit geval toch al vraagtekens
hadden bij nut en noodzaak van een kadernota en de wethouder dat hiermee
onderstreept zullen we instemmen met het voorgestelde besluit. We zien uit
naar een beleidsnotitie.
Besluit:
Conform.
15.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Voorstel:
In te stemmen met de voorgelegde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Groningen

Besluit:
Conform.
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16.

Aanpassing verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Voorstel:
de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning te wijzen
waarbij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

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”;
artikel 8 lid 4,5 en 6 komen te vervallen;
artikel 10, lid 1 voortaan luidt: “De bijdrage voor fractieondersteuning
wordt voor 1 maart van het jaar waarop de vergoeding betrekking
heeft verstrekt”;
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”;
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”;
artikel 10, lid 4 komt te vervallen;
artikel 11 komt te vervallen;
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”;
aan de toelichting bij artikel 9 wordt aan het slot toegevoegd: “kosten
van het jaarlijks maaltijdoverleg van de fractie”;
de toelichting bij de artikelen 10 en 11 vervalt.
te bepalen dat de wijzigingen zoals bedoeld in de punten 1 t/m 10 van
dit besluit terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2016;

Besluit:
Conform.
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17.

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’.

Besluit:
Conform.
17a.

Motie Voorontwerp Inpassingsplan Noord-West 380 kV EOS-VVL
De raad van de gemeente Winsum spreekt uit dat:
-

-

Alleen ondergrondse en/of omgeleide verbinding aanleg van de NoordWest 380 kV EOS-VVL in het Middag-Humsterland past bij het karakter en
de status van Nationaal Landschap van dit gebied;
Dit eveneens geldt voor het Reitdiepdalgebied;
Voor de definitieve besluitvorming alsnog een extra afweging dient plaats
te vinden met de meest recente technische mogelijkheden voor de aanleg
in Middag-Humsterland en het Reitdiepdalgebied;
Het landelijk budget voor een landelijke voorziening niet de reden mag zijn
voor het onnodig ernstig aantasten van het Groninger Landschap;
Indien een ondergrondse verbinding uiteindelijk niet mogelijk blijkt, voor
een omgeleide verbinding dient worden gekozen, met name daar waar het
gaat om Middag-Humsterland, en de hoekmast bij Klein Wetsinge zodanig
wordt geplaatst dat de huidige bezwaren komen te vervallen;
Deze motie als onderdeel van de reactie van de gemeente op het
Voorontwerp wordt meegenomen.

Besluit:
Conform (VVD tegen).
18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.

.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 22 maart 2016.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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