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

op 11 april 2017  in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: drs. J. van der Meer MMC 

 

Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen, H.P. Wolters  

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

 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, A.T. Molenhuis 

    

 

Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) 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. Een 

bijzonder welkom is er voor de nieuwe gemeentesecretaris, de heer 

Wiertz.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 Conform. 

 

3. Vragenuur 

 

 De PvdA-fractie stelt vragen over de 380 kV-lijn, die door wethouder Blok 

worden beantwoord. Aansluitend worden door de CDA-fractie gesteld 

over promotie van het Middag Humsterland. Wethouder Blok beantwoordt 

ook deze vragen.   
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4. Mededelingen 

 

 a. Vanuit het college 

 

 Geen. 

 

 b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen. 

 

5. Rekenkamerrapport “Armoede in gemeente Winsum” 

  

 Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het rekenkamerrapport zal worden 

betrokken bij de evaluatie van het minimabeleid die in mei (of juni) 2017 

aan de raad zal worden voorgelegd. 

 

6.  Bestemmingsplan c.a. Munster 

 

 Voorstel: 

1. De nieuwe woonwijk de naam Munster te geven 

2. In te stemmen met de zienswijzennota 

3. Het ontwerp bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1 ) 

gewijzigd vast te stellen met imro nummer 

NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-VA01 

4. Het beeldkwaliteitsplan Munster vast te stellen 

5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, 

        zoals bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel 

overzicht met bijlagen behorend bij de grondexploitatie Munster, 

aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage legging bij de griffier 

en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.  

6. De standaard verkoopovereenkomst vast te stellen 

7. De Algemene uitgiftevoorwaarden van 1992 in te trekken 

8. De akte van erfdienstbaarheden vast te stellen 

9. De grondprijzen voor fase 1 vast te stellen. 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het voorstel nadat de heer Silvius daarover 

ingesproken heeft. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  
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7. Beschikbaar stellen krediet uitvoering fietsveiligheidsmaatregelen op het 

traject Rasquert-Den Andel-Westernieland 

  

Voorstel: 

 a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 273.500,-- voor het 

  uitvoeren van fietsveiligheidsmaatregelen op het traject  

  Rasquert-Den Andel-Westernieland; 

b. Deze kosten in 20 jaar lineair af te schrijven; 

c. De kapitaallasten jaarlijks te dekken door een onttrekking aan de 

dekkingsreserve weg Den Andel-Rasquert.  

 

 Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

8. Toezeggingen 

 

 Voorstel: 

  Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde  

  Afdoeningstermijnen. 

 

Bespreking: 

 

 De raad bespreekt kort het voorstel, waarbij er op wordt geattendeerd dat 

de planning van het voorstel betreffende (evaluatie) minimabeleid dient te 

worden bijgesteld. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.  

 

Besluitvormende raadsvergadering 

 

9. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

10. Besluitenlijst raad 14 maart 2017 

  

Besluit: 

 Conform.  
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11.  Bestemmingsplan c.a. Munster 

 

 Voorstel: 

1. De nieuwe woonwijk de naam Munster te geven; 

2. In te stemmen met de zienswijzennota; 

3. Het ontwerp bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1 ) 

gewijzigd vast te stellen met imro nummer 

NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-VA01; 

4. Het beeldkwaliteitsplan Munster vast te stellen; 

5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, 

        zoals bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel 

overzicht met bijlagen behorend bij de grondexploitatie Munster, 

aan uw raad kenbaar gemaakt door ter inzage legging bij de griffier 

en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’;  

6. De standaard verkoopovereenkomst vast te stellen; 

7. De Algemene uitgiftevoorwaarden van 1992 in te trekken; 

8. De akte van erfdienstbaarheden vast te stellen; 

9. De grondprijzen voor fase 1 vast te stellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

12. Beschikbaar stellen krediet uitvoering fietsveiligheidsmaatregelen op het 

traject Rasquert-Den Andel-Westernieland 

  

Voorstel: 

 a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 273.500,-- voor het 

  uitvoeren van fietsveiligheidsmaatregelen op het traject  

  Rasquert-Den Andel-Westernieland; 

b. Deze kosten in 20 jaar lineair af te schrijven; 

c. De kapitaallasten jaarlijks te dekken door een onttrekking aan de 

dekkingsreserve weg Den Andel-Rasquert.  

 

 Besluit: 

 Conform.  
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13. Toezeggingen 

 

 Voorstel: 

  Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde  

  afdoeningstermijnen. 

 

Besluit: 

 Conform.  

 

14.  Begrotingswijziging 

 

Besluit: 

Conform.  

 

15. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur.  

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering 

van 9 mei 2017. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


