Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 7 november 2017 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, G. Groen
ChristenUnie: D. Knoops, N.W Gijzen-van Rij
GroenLinks: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers
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; A.T. Molenhuis
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en
M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: -Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De PvdA-fractie heeft vragen over een tweetal onderwerpen. Eerst
worden vragen gesteld over de zichtbaarheid van de paaltjes die op de
Boog zijn geplaatst. Wethouder Blok reageert op de vraagstelling.
Vervolgens worden vragen gesteld over de toegankelijkheid van het
station in Winsum, waarop wethouder Westerink antwoordt.
Vanuit de VVD-fractie worden vragen gesteld gerelateerd aan de tijdens
de begrotingsvergadering van de gemeente Eemsmond door mw. Van
Beek (burgemeester) geventileerde mening dat Uithuizen het centrum van
de toekomstige gemeente Het Hogeland is en dat de colleges van
Winsum, De Marne en Bedum daarmee zouden hebben ingestemd. De
heer Michels beantwoordt de vragen.
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Door de fractie van het CDA worden vragen gesteld over
subsidiemogelijkheden voor Wifi in de openbare ruimte. Op deze vragen
geeft wethouder Blok antwoord. Genoemde fractie stelt vervolgens de
toegankelijkheid van het Munsterveld en omgeving aan de orde en heeft
daarover enkele vragen, waarop wethouder Westerink een reactie geeft.
4.

Mededelingen
a. vanuit het college
Geen.
b. door afgevaardigden uit de raad
Geen.

5.

Bespreking door de raad van:
a. Programmabegroting 2018
b. Wijziging diverse verordeningen, te weten:
1. Leges 2018, inclusief tarieventabel
2. Marktgelden 2018
Bespreking:
De raad bespreekt de voorstellen in eerste termijn, waarbij een aantal
fracties een inleidende beschouwing uitspreekt.
TOEZEGGINGEN:
Zicht op de WMO. Gekeken zal worden hoe en wanneer de raad anders
dan alleen schriftelijk geïnformeerd kan worden over dit onderwerp
(Verschuren).
Actueel integraal overzicht financiën grote projecten. De raad krijgt voor
de raadsvergadering van 12 december 2017 een actueel overzicht van de
financiën betreffende de grote projecten aangeboden (Blok).

6.

Reactie college
Het college reageert bij monde van de verschillende portefeuillehouders
op de bijdrage van de respectievelijke raadsfracties, alsook op de
verschillende vragen die zijn gesteld.
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7.

Vervolg opiniërende bespreking door de raad (tweede termijn)
De raad vervolgt de bespreking van de begroting 2018 en de
voorgestelde wijzigingen van diverse verordeningen.

8.

Vervolg reactie college (tweede termijn)
Het college reageert op de vragen die in tweede termijn door de
leden van de raad zijn gesteld.

Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijst raad 17 oktober 2017
Besluit:
Conform.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 12 december 2017.

De raad voornoemd,

M.A.P. Michels, voorzitter

drs. J. van der Meer MMC, griffier
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