Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 28 juni 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: G.A. Stavenga-Joling
Aanwezig:
Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A.T. Molenhuis, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
Groen Links: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
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 (GL)
Met kennisgeving afwezig: P. Wieringa (GB), R. Prummel (D’66) en J. van der
Meer (griffier).
Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling (plv. griffier)

Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter meldt de afwezigheid van de raadsleden Prummel (D’66) en
Wieringa (GB).

2.

Vaststelling agenda
De heer Jonkman stelt voor om agendapunt 8 ‘Aanbesteding
accountantsdienstverlening’ van de agenda te halen omdat het voorstel
nog niet de finale vorm heeft. De vergadering stemt met algemene
stemmen met het voorstel in. De agenda wordt aldus vastgesteld.

3.

Vragenuur
Er zijn geen aanmeldingen geweest voor het vragenuur.
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4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Het betreft geen melding vanuit het college, maar de heer Blok meldt dat
het Algemeen Bestuur van Ability/Werkplein bijeen is geweest en de
jaarrekening 2015 heeft vastgesteld met inachtneming van de zienswijze
van de raad. Het nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene
reserve. Er wordt geen storting in de twee bestemmingsreserves gedaan.
Het is zuiverder om dit in de begroting van het lopende jaar te regelen.
Verder is het resultaat over de eerste 5 maanden van 2016 besproken.
Het resultaat ziet er positiever uit, er wordt afgestevend op een minder
groot tekort dan begroot. Er wordt dan ook geen begrotingswijziging aan
de raad voorgelegd.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
De heer De Vink (PvdA) meldt dat hij is geslaagd voor de master
Compliance & Integriteitmanagement aan de VU in Amsterdam. De
voorzitter feliciteert hem namens de raad met het behaalde resultaat.
De heer Werkman (CDA) meldt dat het Algemeen Bestuur van het
Vuilverwerkingsbedrijf op 16 juni 2016 de jaarrekening 2015 heeft
vastgesteld. Er is ingestemd met de vaststelling van het resultaat en de
besteding van het resultaat in lijn met de discussie van de raad. Verder
zijn de voorjaarsnota en de begroting 2017 vastgesteld. Ook is gesproken
over het afdichtingsplan waarvoor vier bedrijven worden uitgenodigd om
in te schrijven. Het Dagelijks Bestuur besluit over de gunning begin juli
2016, maar zal de leden van het Algemeen Bestuur vooraf consulteren.

5.

Jaarstukken 2015
Voorstel:
1
2

De jaarstukken 2015 vast te stellen;
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;
het voordelige saldo € 402.804 te storten in de algemene reserve;
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3
4

Het accountantsverslag van Deloitte Accountants voor
kennisgeving aan te nemen;
De begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel met betrekking tot de jaarrekening 2015.
Er worden opmerkingen gemaakt en er worden een aantal vragen gesteld.
Deze vragen worden door de betreffende portefeuillehouders beantwoord.
Afgesproken wordt dat er ten aanzien van beslispunt 2 van het
raadsvoorstel een gewijzigd voorstel zal volgen voor de besluitvormende
raadvergadering op 12 juli 2016. Hierbij zal bij de bestemming van het
resultaat worden toegevoegd dat het nadeel van de grondexploitatie
Winsum-Oost ad. € 129.000,00 zal worden onttrokken aan de reserve
grondexploitatie. Het dan resterende voordelige saldo zal worden gestort
in de algemene reserve. Na het sluiten van de beraadslagingen wordt
geconcludeerd dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

6.

Bestuursrapportage 2016-1
Voorstel:
1. De bestuursrapportage 2016-1 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen voor 2016 mee te nemen in de kadernota 2016;
3. De meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2017.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. De vragen worden beantwoord door de
betreffende portefeuillehouders. Wethouder Blok zal voor schriftelijke
beantwoording zorgen van de vraag van de heer Werkman (CDA)
betreffende de ‘frictiekosten afbouw SWD’ (bladzijde 9). De vraag die
beantwoord moet worden is of de onttrekking uit de reserve overlopende
verplichtingen niet een expliciet besluit vraagt van de raad. Na het sluiten
van de beraadslagingen wordt geconcludeerd dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.
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7.

Grondexploitaties, bekrachtiging geheimhouding
Voorstel:
De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht
behorend bij de grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar
gemaakt door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het
woord ‘Geheim’.
Bespreking:
Er zijn geen vragen waarna wordt geconcludeerd dat het voorstel voor de
volgende vergadering besluitvormend kan worden geagendeerd.

8.

Aanbesteding accountantsdienstverlening
Afgevoerd van de agenda.

9.

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018
en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018
Voorstel:
Voorgesteld wordt om in te stemmen met:
1. De Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en
2. Het Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
wordt geconcludeerd dat het voorstel voor de volgende vergadering
besluitvormend kan worden geagendeerd.

Besluitvormende raadsvergadering

10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.
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11.

Toekomstbestendig maken dorpshuis Artharpe
Voorstel:
1. Een cofinancieringsbijdrage beschikbaar stellen van € 10.000,00;
2. Deze kosten ten laste te brengen van de Reserve Cofinancieringen.
Besluit:
Conform.

12.

Overzicht toezeggingen raadsvergadering bijgewerkt tot 30 mei 2016
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.

13.

Bekrachtiging geheimhouding grondexploitaties
Voorstel:
De door ons college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel overzicht
behorend bij de grondexploitatie van Winsum Oost, aan uw raad kenbaar
gemaakt door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het
woord ‘Geheim’.
Bespreking:
Conform.
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14.

Benoemen lid audit committee
Voorstel:
Raadslid G. Groen te benoemen tot lid van het audit committee.
Bespreking:
Conform.

15.

Begrotingswijzigingen
Besluit:
Conform.

16.

Voordracht, verkiezing en installatie wethouder
a. Voordracht nieuwe wethouder en tijdsbestedingsnorm (mondeling)
b. Benoeming commissie van onderzoek geloofsbrieven kandidaatwethouder
c. Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven (mondeling)
d. Verkiezing wethouder
e. Vaststellen tijdbestedingsnorm wethouder
f. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder voor de duur van 1 jaar
g. Installatie wethouder
- gevraagd wordt of de benoeming wordt aanvaard
- de benoemde wethouder legt de belofte af

Bespreking en besluiten
Raadslid Ritzema – fractievoorzitter CDA – stelt voor de heer B.G.
Westerink te benoemen tot wethouder, met een tijdbestedingsfactor van
0,85.
Er volgt een korte bespreking.
Op voorstel van de voorzitter benoemt de raad vervolgens de raadsleden
Groen (GB), Bruininks (GL) en Werkman (CDA) tot lid van de commissie
die de geloofsbrieven van de heer Westerink zal onderzoeken. De
commissie onderzoekt de geloofsbrieven en rapporteert aan de hand
daarvan – als ook gezien de rapportage naar aanleiding van de
integriteitsscan - positief over de mogelijke benoeming van de heer
Westerink
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Op voorstel van de voorzitter benoemt de raad de raadsleden Nanninga
(PvdA) en Molenhuis (GB) tot leden van het stembureau, vanwege
schriftelijke stemming over de benoeming van een nieuwe wethouder. Na
stemming, worden de stembriefjes door het stembureau geteld, de uitslag
bepaald en wordt als volgt gerapporteerd: 13 stemmen (unaniem) voor de
heer Westerink.
De voorzitter vraagt of de raad instemt met de tijdbestedingsnorm van de
zojuist gekozen wethouder. Hiertoe wordt conform besloten.
De voorzitter vraagt of de raad instemt met de ontheffing van het
woonplaatsvereiste voor de duur van één jaar. Hiertoe wordt eveneens
conform besloten.
De wethouder legt de eed af, waarna hij wordt gefeliciteerd met zijn
benoeming.
17.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 13 september 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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