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

op 9 november 2017 in de raadzaal 

 

Voorzitter : M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, G. Groen, H.P. Wolters  

 ChristenUnie: N.W Gijzen-van Rij, D. Knoops   

 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) en M.M.H. Verschuren (GrLi) 

 

Met kennisgeving afwezig: wethouder B.G. Westerink 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de 

aanwezigen. Wethouder Westerink is met kennisgeving afwezig.  

 

Enkele jongeren bieden wethouder Verschuren– na een korte inleiding – 

handtekeningen aan waarmee zij steun geven aan Jongerenwerk Barkema 

& De Haan. De wethouder neemt de handtekeningen in ontvangst en 

verstrekt deze vervolgens aan de raadsvoorzitter. Dit omdat de jongeren 

in een brief aan de gemeenteraad hebben gevraagd onderzoek te doen 

naar het aanbestedingstraject voor onder meer jeugd en jongerenwerk.  

 

2. Vaststelling agenda 

 

De fractievoorzitter van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde 

van de dag aan. De raadsvoorzitter stelt voor deze motie – betreffende 

ProRail – toe te voegen aan de agenda als punt 9a (opiniërend) en 17a 

(besluitvormend). Met inbegrip van deze toevoegingen wordt de agenda 

vastgesteld.    

   

 

 



Pagina 2 van 9 
 

3. 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. Daarbij wordt het volgende  

 amendement ingediend en besproken:  

 

 Amendement 1 (PvdA, D66, GL en CDA) 

 

 De fracties van PvdA, D66, GL en CDA dienen een amendement in om in  

 de Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2018, hoofdstuk 3  

 Rijbewijzen, artikel 1.3.3 te schrappen.  

  

4.  Reactie college 

 

 Het college reageert op datgene wat door de raadsfracties is gezegd. 

Daarbij wordt door wethouder Blok – portefeuillehouder financiën – 

gereageerd op het amendement en de volgende toezegging gedaan: 

 

 TOEZEGGING: 

 

Bij de aan de provincie in te zenden begroting 2018 zal een gecorrigeerde 

berekening van het weerstandsvermogen worden gevoegd. Deze zal ook 

aan de raadsleden worden verstrekt (actie: Blok) 

 

5.  Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum 

  

 Voorstel: 

 

1.   in te stemmen met de reacties zoals verwoord in de nota Zienswijzen 

      Veegplan Buitengebied Winsum; 

2.   het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum vast te stellen. 

 

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het voorstel. De verantwoordelijk wethouder (Blok)  

 geeft aan het voorstel nog eens te willen bekijken voordat de raad  

 daarover een besluit neemt. Concreet betekent dit dan agendering voor  



Pagina 3 van 9 
 

 de raad van 12 december 2017. Hiermee wordt ingestemd, waarmee het  

tevens heden van de besluitvormende agenda wordt afgevoerd.  

 

6. Dekking herindelingskosten 2017 

  

 Voorstel: 

- in te stemmen met de begroting herindelingskosten BMWE 2017; 
- middels een begrotingswijziging een bedrag van € 437.500 

        beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote herindelingskosten 

        over 2017. 

 

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen  

 concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan  

 plaatsvinden.  

 

7.  Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanpak woonoverlast 

  

 Voorstel: 

 1.  Na artikel 2:77 een nieuw artikel 2:78 in te voegen in de Algemene  
      Plaatselijke Verordening  gemeente Winsum 2011, luidende: 

 
Artikel 2:78 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet  
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres 
in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg 
voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de 
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke 
hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.  
2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang 
oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om 
verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt regels vast over het 
gebruik van deze bevoegdheid.  

 

2.  Te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt; 

3.  Kennis te nemen  van de concept regels Wet aanpak woonoverlast  

     BMWE-gemeenten 2017. 
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 Bespreking: 

  

 De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen  

 concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan  

 plaatsvinden.  

 

8. Structurele verharding paden begraafplaatsen 

  

 Bespreking: 

 

 De raad bespreekt het onderwerp. Op basis van de beraadslagingen wordt  

 duidelijk dat de verantwoordelijk wethouder zich wil inzetten om de  

 grootste problemen binnen het beschikbare budget op te lossen en  

 overigens, voor de toekomst (de toekomstige gemeente), pleit voor een  

 gefaseerde structurele aanpak door het aanbrengen van zogeheten  

 halfverharding. Hiermee is behandeling van dit onderwerp afgerond.  

 

9. 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’. 

 

 Bespreking: 

 

 Zonder verdere bespreking door naar de besluitvormende raad.  

 

9a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

De gezamenlijke raadsfracties dienen een motie in over het besluit van 

ProRail om geen hellingbaan aan te leggen bij het treinstation in Winsum.  

 

In de motie wordt het college verzocht: 

 De teleurstelling van de raad van Winsum over te brengen aan                                                      

ProRail; 

 ProRail op te roepen om naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een 

hellingbaan aan te leggen; 

 In gesprek te gaan met ProRail (en wellicht andere betrokkenen) voor 

een goede oplossing. 
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Bespreking: 

 

De raad bespreekt de motie. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan 

plaatsvinden. Overigens zal in de raadsvergadering van 12 december 

aanstaande over het proces en de informatievoorziening worden 

gesproken. Dit in aanwezigheid van de verantwoordelijk 

portefeuillehouder (Westerink).  

 

Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur) 

 

10. Programmabegroting 2018 

  

Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt: 

1. De begroting 2018 vast te stellen; 

2. De begroting aan te passen met de effecten vanuit de september-

circulaire; 

3. De reserve cofinanciering te voeden met € 50.000 en deze extra 

storting te dekken door een onttrekking aan de reserve dorpshuizen 

tot een bedrag van € 30.000 en een onttrekking aan de reserve 

duurzaamheid tot een bedrag van € 20.000; 

4. In de begroting 2018 de opgenomen stelpost loon- en prijsstijgingen 

met een bedrag van € 59.000 te verlagen, waardoor het nadelige  

begrotingssaldo 2018 met dit bedrag kan worden teruggebracht tot  

€ 141.296; 

5. Een bedrag in de begroting 2018 op te nemen van € 45.000 voor de 

organisatie van de Tocht om de noord in 2018. Deze eenmalige 

kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de algemene 

reserve. 

 

 Stemverklaring GB: 

 

Met de opmerking dat het weerstandsvermogen van 1,3 miljoen te hoog 
berekend is  en nu met de toezegging van de portefeuillehouder dat dit 
aangepast naar de provincie zal gaan en met de toezegging van het college dat 
er voor de decembervergadering van de raad een opzet komt van de grote 
projecten gaan wij akkoord met het raadsvoorstel. 

 

 Besluit:   

 Conform.  
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11. Wijziging diverse verordeningen, te weten: 

 1. Leges 2018, inclusief tarieventabel 

 2. Marktgelden 2018 

  

Voorstel: 

 

Vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van:  

Leges 2018, inclusief tarieventabel en de verordening Marktgelden 2018.  

 

Stemverklaring VVD (bij amendement): 

 

De wethouder geeft mij in deze helaas geen richting. De heer Werkman is 

tevreden met de financiële gevolgen. Voor de opvoedende waarde van deze 

extra heffing krijg ik de handen niet op elkaar dus in conclusie zal ik niet tegen 

stemmen. 

 Amendement 

 

 De fracties van PvdA, D66, GL en CDA dienen een amendement in om in  

 de Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2018, hoofdstuk 3  

 Rijbewijzen, artikel 1.3.3 te schrappen.  

 

Het amendement blijkt na stemming te zijn aangenomen. (13 voor en 2 – 

CDW 2.0 – tegen).  

 

 Stemverklaring CDW (bij besluit): 

 

We kunnen op één punt na met alles instemmen en het ene punt 

waarmee wij niet instemmen dat betreft het tarief voor de 

afvalstoffenheffing – (door) dat ongewijzigd te laten -  aangezien het in 

onze beleving omlaag zou kunnen.  

 

Besluit (geamendeerd): 

 

Conform.  

 

12.  Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied Winsum  

 

 (AFGEVOERD) 
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13. Dekking herindelingskosten 2017 

 

 Voorstel: 

 

- in te stemmen met de begroting herindelingskosten BMWE 2017; 
- middels een begrotingswijziging een bedrag van € 437.500 

        beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote herindelingskosten 

        over 2017. 

  

 Besluit: 

 Conform.  

 

14. Benoeming lid presidium en auditcommittee 

 

 Voorstel: 

 

   1. raadslid G. Kersaan (GB) te benoemen tot lid van het presidium; 

 

   2. raadslid G. Groen (GB) te ontslaan als lid van het audit committee; 

 

   3. raadslid G. Kersaan (GB) te benoemen tot lid van het audit committee.  

  

 Besluit: 

 

 Conform. 

 

15.  Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aanpak woonoverlast 

 

 Voorstel: 

1.  Na artikel 2:77 een nieuw artikel 2:78 in te voegen in de Algemene  
      Plaatselijke Verordening  gemeente Winsum 2011, luidende: 

 
Artikel 2:78 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet  
1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen 
betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres 
in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg 
voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de 
onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke 
hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.  
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2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang 
oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij 
aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om 
verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt regels vast over het 
gebruik van deze bevoegdheid.  
 

2.  Te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt; 

3.  Kennis te nemen  van de concept regels Wet aanpak woonoverlast  

     BMWE-gemeenten 2017. 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

15a. Mandaat indiening zienswijze op Meerjarenplan (MJP) Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG) 

 

 Voorstel: 

 

Het presidium mandaat te geven namens de gemeenteraad van Winsum 

een zienswijze op het MJP van de Nationaal coördinator Groningen in te 

dienen. 

 

Besluit:  

 

 Conform.  

 

16. 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.  

 

 

 



Pagina 9 van 9 
 

17. Begrotingswijziging 

 

 Besluit: 

 

 Conform.  

 

17a. Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

In de motie wordt het college verzocht: 

 De teleurstelling van de raad van Winsum over te brengen aan                                                      

ProRail; 

 ProRail op te roepen om naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een 

hellingbaan aan te leggen; 

 In gesprek te gaan met ProRail (en wellicht andere betrokkenen) voor 

een goede oplossing. 

 

Besluit:  

 

Conform.  

  

18. Sluiting 

 

 De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 12 december 2017.  

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

 

voorzitter,    

 

 

 

 

griffier, 


