Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 11 juli 2017 in de raadzaal
Voorzitter (plv.): H.P. de Vink
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen (vanaf pt. 3),
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), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H.
Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: M.A.P. Michels (voorzitter)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De heer De Vink, voorzitter bij afwezigheid van de heer Michels, opent de
vergadering met een woord van welkom. De heer Michels is met
kennisgeving afwezig en de heer Groen wordt nog verwacht.
Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van burgemeester Swart van
de gemeente Zuidhorn.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
De CDA-fractie stelt vragen over het fietspad Winsum-Garnwerd. Deze
vragen worden door wethouder Blok beantwoord. Aansluitend worden
namens D66 vragen gesteld over gemeentelijke ondersteuning bij
partnerverlies, waarop wethouder Verschuren antwoordt.
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4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. door afgevaardigden vanuit de raad
Raadslid Jonkman doet kort verslag de laatstgehouden vergadering van
het GOOPON.

5.

Algemene beschouwingen op basis van de kadernota 2017
Voorstel:
1. In te stemmen met de besluitpunten 1 t/m 14 van de
Kadernota 2017;
2. De relevante financiële gevolgen van de besluitpunten op te nemen in
de begroting 2017 en hiervoor deze begroting te wijzigen;
3. De meerkosten 2017 in mindering te brengen op het geraamde
begrotingssaldo 2017;
4. Voor het jaar 2017 kredieten beschikbaar te stellen overeenkomstig
de besluitpunten 4, 5, 11 en 12;
5. De overige besluitpunten met financiële gevolgen op te nemen in
de concept-begroting 2018.
Bespreking:
De raadsfracties spreken hun algemene beschouwingen uit. Verder wordt
een tweetal amendementen ingediend.
Amendement 1 (CDW 2.0 en GB)
Voorgesteld wordt besluitpunt 4, zoals opgenomen in de kadernota, te
wijzigen in:
a. Voor het jaar 2017 een voorbereidingskrediet van € 225.000
beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen van de realisatie van
het sportpark Winsum-West;
b. De extra rentelasten gedurende 2 jaar toe te voegen aan de
investeringslasten Winsum-West;
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c. Doordat de uitvoering van het project doorschuift naar het jaar 2018
kunnen ook de hieraan gekoppelde kapitaallasten een jaar
doorschuiven.
Amendement 2 (CDW 2.0 en GB)
Voorgesteld wordt besluitpunt 5, zoals opgenomen in de kadernota, te
wijzigen in:
We stellen voor om voor het jaar 2017 een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 1.750.000 beschikbaar te
stellen voor de voorbereidingen van de realisatie van De Tirrel en de
hieruit voortvloeiende extra rentelasten toe te voegen aan de
investeringslasten van De Tirrel.
SCHORSING en heropening
6.

Reactie college
De portefeuillehouders geven antwoord op de gestelde vragen. Verder
wordt een reactie gegeven op de amendementen.
TOEZEGGINGEN:
De onderbouwing van de gevraagde voorbereidingskredieten voor
respectievelijk Sportpark Winsum-West en De Tirrel zal voor de
besluitvormende raad op 13 juli a.s. voor de raadsleden ter inzage worden
gelegd (Blok).
De bezuiniging op inkoop zal bij de opstelling van de begroting 2018
nader worden bekeken (Blok).
Het college zal de raad na de zomer van 2017 informeren over de wijze
waarop ze de beschikbare middelen voor de duurzaamheidsambities wil
inzetten (Blok).

7.

Tweede termijn raad
De raadsfracties geven in tweede termijn hun reacties.

8.

Tweede termijn college
De portefeuillehouders geven antwoord op nog openstaande vragen.
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9.

Jaarrekening
Voorstel:
1 De jaarstukken 2016 vast te stellen, onder voorbehoud van de
controleverklaring;
2 Het voordelige resultaat van € 167.679 als volgt te bestemmen:
a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 167.679
voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid
2016;
b. een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering
c.q. de voortzetting van het ingezette beleid 2016 tot een bedrag
van € 326.021; en
c. dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve;
3 De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.
4 De jaarstukken 2016 definitief vast te stellen in een raadsvergadering
zo snel mogelijk na het zomerreces;
5 De jaarstukken 2016 na 14 juli 2017 in te sturen naar het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie
Groningen;
6 Na ontvangst de controleverklaring na te sturen naar het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Provincie
Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel.
Mondeling amendement fractie CDW 2.0
Voorgesteld wordt besluitpunt 1 te wijzigen in:
De jaarstukken 2016 vast te stellen onder voorwaarde dat het definitieve
accountantsverslag noch de controleverklaring aanleiding geeft anderszins
te besluiten.
Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over
het amendement en voorstel in de volgende raadsvergadering
besluitvorming kan plaatsvinden.
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10.

Bestuursrapportage 2017-1
Voorstel:
1. de bestuursrapportage 2017-1 vast te stellen;
2. de financiële gevolgen voor 2017 mee te nemen in de
kadernota 2017;
3. de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de
begroting 2018.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel in de volgende
raadsvergadering besluitvorming kan plaatsvinden.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 26 september 2017.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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