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

op 12 en 14 december 2017 in de raadzaal 

 

Voorzitter : M.A.P. Michels 

Plv. griffier: G.A. Stavenga-Joling 

 

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), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H. 

Verschuren (GL) 

 

Met kennisgeving afwezig: J. van der Meer (griffier)  

  

Verslaglegging: G.A. Stavenga-Joling  

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet het publiek dat in grote getale 

op de publieke tribune aanwezig is welkom.  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 De voorzitter stelt voor om agendapunt 5 en 6 om te wisselen. De 

vergadering stemt hier mee in. De voorzitter benoemt dat sommige 

raadsleden bij de bespreking van agendapunt 6 te maken hebben met 

verschillende maatschappelijk rollen die zij naast de beoefening van hun 

raadsfunctie vervullen.  Hiervoor heeft de raad in het verleden 

integriteitsregels opgesteld. Dit betekent dat sommige raadsleden zich 

buiten de discussie over bepaalde onderwerpen uit het voorstel zullen 

houden. Bij de besluitvorming is elk raadslid wel gerechtigd om te 

stemmen. Agendapunt 6 omvat drie besluitpunten. Ieder besluitpunt zal 

afzonderlijk in stemming worden gebracht. Gelet op de omvang van de 
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agenda deelt de voorzitter op voorhand mee dat de besluitvormende 

raadsvergadering verplaatst zal worden naar donderdag 14 december 

2017.    

 

3. Vragenuur 

 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.  

 

4. Mededelingen 

 a.  Vanuit het college 

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.  

 

 b. Door afgevaardigden uit de raad 

  Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.  

 

 

5. Impuls voor een toekomstbestendig Winsum 

 

 Voorstel: 

 

- Een krediet van € 23,4 miljoen vrij te geven voor de realisatie  

 van de Tirrel  

- Een krediet van € 5,3 miljoen vrij te geven voor de realisatie van 

 Sportpark Winsum-West 

- De realisatie van de kortsluiting N361-Ranum-Onderdendamsterweg 

 te temporiseren en de budgetten hiervoor nog niet vrij te geven, maar 

 de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te doen. 

 

 Bespreking: 

Een aantal leerlingen van de Tirrel zingt een lied. Vervolgens spreken de 

volgende personen in: 

- Mevrouw Nijlunsing, stichting De Hoven 

- De heer Flim, voorzitter VV Winsum 

- Mevrouw W. Hamstra, voorzitter DWA 

- De heer J. Krüger, voorzitter Futsal Winsum  

- De heer Nijboer, namens bewoners Onderdendamsterweg 1 t/m 7 

- De heer Waterdrinker 

- Mevrouw Meijboom-van Wijk, inwoner Obergum 

- De heer Van der Veen, buurtvereniging Het Streekje – van de 

Onderdendamsterweg 
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- De heer Kwant, belangengroep ‘kortsluiting Winsum niet temporiseren 

maar aanpakken’  

 

De raad bespreekt vervolgens het voorstel. Raadslid Bruininks verlaat om 

20.15 uur de vergadering. Raadslid Prummel verlaat om 23.00 uur de 

vergadering. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het voorstel aanstaande donderdag besluitvormend kan 

worden behandeld.  

 

6. Ontwikkeling en hellingbaan treinstation Winsum (Pro Rail)  

  

 Bespreking:  

 Omdat de verantwoordelijk wethouder (Westerink) in de raadsvergadering  

 van 9 november 2017 afwezig was, wordt de fracties alsnog gelegenheid  

 gegeven vragen te stellen over het proces en de informatievoorziening.  

 Hier wordt gebruik van gemaakt. Wethouder Westerink beantwoordt  

 vervolgens de vragen en geeft zijn visie weer.  

  

 De voorzitter schorst om 23.25 uur de vergadering. De vergadering zal op  

 donderdag 14 december 2017 om 19.30 uur worden vervolgd. 

 

 Vervolg 14 december 2017 

 

 De voorzitter heropent op 14 december 2017 om 19.30 uur de 

vergadering. De raadsleden Bruininks en Prummel zijn weer aanwezig. De 

voorzitter geeft als eerste de heer R. de Haan en mevrouw K. de Gries de 

gelegenheid om in te spreken naar aanleiding van de ingekomen brieven 

behorende biij agendapunt 18 (b en c).  

 

7. Bestuursrapportage 2017-2 

 

 Voorstel: 

 

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2017; 

2. de begroting 2017 overeenkomstig deze bestuursrapportage te 

wijzigen; 

3. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste 

bestuursrapportage 2018. 
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Bespreking:  

 

De raad bespreekt vervolgens het voorstel betreffende de 

bestuursrapportage 2017 - 2. Na het sluiten van de beraadslagingen 

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 22. 

 

8. Vangnet rapportage analyse tekort en verbeterplan 2018 

 

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de rapportage "Analyse tekort 

inkomensdeel en verbeterplan 2017 Gemeenten Bedum, De Marne, 

Winsum en Eemsmond". en de volgende zienswijzen in te dienen: 

- de raad neemt kennis van het te verwachten tekort op het 

 inkomensdeel in 2017; 

- de raad neemt kennis van de verschillende financiële gevolgen 

 voor de vier gemeenten ondanks het gevoerde identieke beleid; 

- de raad kan zich vinden in de interne en externe maatregelen die in 

2017 zijn genomen en nog zullen worden genomen om de instroom 

te beperken en de uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort op 

het inkomensdeel te reduceren. 

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 23. 

 

9. Dienstverleningsconcept Het Hogeland 

  

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 

vast te stellen. 

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 24. 
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10. Aankoop gronden Winsum-Oost 

 

 Voorstel: 

  

1. Voor de aankoop van de kavels kadastraal bekend gemeente Winsum 

 sectie K nummers 24 en 246 een krediet beschikbaar te stellen van 

 398.600,- euro. 

2. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals 

 bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van de overeenkomsten 

 behorend bij dit voorstel, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter  

 inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.  

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 25. 

 

11. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor het onderdeel “diepladerproof 

maken overwegen” uit het Rompakkoord. 

 

 Voorstel: 

  

 Een krediet van € 150.000,--. beschikbaar te stellen voor de uitvoering  

 van het diepladerproof maken van 3 overwegen als onderdeel van  

 het  Rompakkoord. 

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 26. 
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12. Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg. 

 

 Voorstel: 

  

 voor het jaar 2018 niet gezamenlijk financieel solidair te zijn met de 

Groninger gemeenten op ZIN en PGB en deze uitgaven per gemeente 

af te rekenen; 

 Financieel solidair te blijven met de Groninger gemeenten op;  

- de zeer specialistische jeugdhulp (bovenregionaal, bovenlokaal en/of 

landelijke inkoop),  

- de gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus),   

- de gesubsidieerde voorzieningen,  

- de uitvoeringskosten van de RIGG,  

- de kosten voor de coördinatie en de inzet van de expertpool, 

- de mogelijke instandhoudingskosten voor verblijfsvoorzieningen en 

de GI’s  die noodzakelijk zijn voor de regio maar door    

onderbezetting in hun voortbestaan worden bedreigd; 

 voor het jaar 2018 financieel solidair te zijn met de gemeenten 

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond op alle kosten van de 

jeugdzorg. 

 inhoudelijk solidair te blijven met de Groninger gemeenten en voort te 

willen bouwen aan het Groninger Functioneel Model.  

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 27. 

 

13. Nieuwe adviesstructuur Wmo en Jeugdwet BMWE 

 

 Voorstel: 

  

De Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet vast te stellen. 

 

Bespreking:  

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 28. 
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14.  Rekenkamerrapport externe inhuur 

 

 Bespreking: 

 

De raad bespreekt het rekenkamerrapport. Vastgesteld wordt dat de 

bevindingen uit het rapport meegenomen betrokken moeten worden bij de 

vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland.  

 

15. Vaststellen verordening heffing en invordering (on)roerende  

zaakbelasting 2018. 

 

Voorstel: 

  

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van  

Onroerende-zaakbelasting 2018 en Roerende-zaakbelasting 2018.  

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 29. 

 

16. Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding en uitvoering van de 

spoorwegveiligheid, onderdeel van het rompakkoord. 

 

 Voorstel: 

 

 Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.810.000 voor de  

voorbereiding en uitvoering van maatregelen in het kader van de 

spoorwegveiligheid als onderdeel van het Rompakkoord. 

 

Bespreking: 

 

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

concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 30. 
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17. 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: 

 

Er zijn  geen raadsfracties die het woord wensen te voeren. Op basis 

hiervan concludeert de voorzitter dat het voorstel later op de avond 

besluitvormend kan worden behandeld onder agendapunt 31. 

 

 

Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur) 

 

18. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

 

19.     Besluitenlijsten raad 7 november 2017 en 9 november 2017 

  

Besluit: 

De voorzitter merkt op dat raadslid Wolters aanwezig was in de 

raadsvergadering van 9 november 2017 en dus op de lijst van 

aanwezigen hoort te staan. Met deze aanvulling worden de 

besluitenlijsten van 7 en 9 november 2017 met algemene stemmen 

aangenomen.  

 

20. Impuls voor een toekomstbestendig Winsum 

 

 Voorstel: 

 

- Een krediet van € 23,4  miljoen vrij te geven voor de realisatie  

 van de Tirrel  

- Een krediet van € 5,3 miljoen vrij te geven voor de realisatie van 

 Sportpark Winsum-West 

- De realisatie van de kortsluiting N361-Ranum-Onderdendamsterweg 



Pagina 9 van 16 
 

 te temporiseren en de budgetten hiervoor nog niet vrij te geven, maar 

 de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd voorstellen te doen. 

 

BESLUITPUNT 1: een krediet van € 23,4 miljoen vrij te geven voor de 

realisatie van de Tirrel  

 

Er worden twee amendementen ingediend.  

 

AMENDEMENT 1 (ingediend door Gemeentebelangen) 

Een krediet van € 19,8 vrij te geven voor de realisatie van de Tirrel. 

 

AMENDEMENT 2 (ingediend door VVD, CDA, Groen Links, PvdA, 

Christen Unie, Gemeentebelangen) 

Het therapiebad uit de begroting voor de Tirrel te halen. Een krediet van  

€ 22 miljoen vrij te geven voor de realisatie van de Tirrel.  

 

Stemverklaring raadslid Prummel (D’66) bij amendement  2 

Wij zullen tegen dit amendement stemmen omdat wij vinden dat het bij 

voorbaat wegstrepen van het zwembad een deuk kan slaan in het 

concept van de Tirrel en afbreuk doet aan de brede zorgfaciliteiten die het 

kan bieden. 

 

Amendement 1 wordt verworpen met 3 stemmen (GB) voor en 12 

stemmen (overige fracties) tegen. 

 

Amendement 2 wordt aangenomen met 12 stemmen voor (overige 

fracties) en 3 stemmen (CDW 2.0 en D’66) tegen.  

 

BESLUITPUNT 2: een krediet van € 5,3 miljoen vrij te geven voor de 

realisatie van Sportpark Winsum-West 

 

Raadslid Kersaan (GB) onthoudt zich van stemming en verlaat de 

raadszaal. 

 

Er wordt 1 amendement ingediend. 

 

AMENDEMENT 1 (ingediend door Gemeentebelangen) 

Een krediet van € 4.875.000,00 vrij te geven voor de realisatie van 

sportpark Winsum-West.  
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Amendement 1 wordt verworpen met 2 stemmen voor (GB) en 12 

stemmen tegen (overige fracties).  

 

Stemverklaring raadslid Groen (GB) bij besluit 

Uiteraard zullen wij gezien het belang van het project niet tegen het 

voorstel stemmen maar zullen dat wel doen met een stemverklaring van 

het amendement dat we hebben neergelegd.  

 

Besluitpunt 2: 

Conform. 

 

BESLUITPUNT 3: De realisatie van de kortsluiting N361-Ranum-

Onderdendamsterweg te temporiseren en de budgetten hiervoor nog niet 

vrij te geven, maar de raad van Het Hogeland hierover te zijner tijd 

voorstellen te doen. 

 

Raadslid Kersaan (GB) keert terug in de raadszaal.  

 

Er worden twee amendementen ingediend. 

 

AMENDEMENT 1 (ingediend door CDA, D’66, Groen Links, Christen Unie, 

VVD) 

- De realisatie van de N361 – Onderdamsterweg ter hand te nemen en 

die te voltooien binnen de in het RSP convenant genoemde termijn 

- In 2018 een financieel haalbare tracékeuze voor te leggen aan de raad, 

waarbij zoveel als mogelijk de belangen van omwonenden worden 

meegewogen.  

- De minimaal benodigde middelen in de begroting op te nemen en het 

krediet van € 8,2 miljoen vrij te geven. 

- Als dekking is beschikbaar € 5,7 miljoen uit de RSP gelden, € 0,5 

miljoen uit het rompakkoord. De resterende € 2,0 miljoen te activeren en 

ten laste te brengen van de exploitatie.  

 

AMENDEMENT 2 (ingediend door Gemeentebelangen) 

Een krediet van € 7,2 miljoen vrij te geven voor de realisatie van 

kortsluiting N361 – Ranum – Onderdendamsterweg.  

 

Na een schorsing komen de raadsfracties van CDA, D’66, Groen Links, 

Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen met een gewijzigd gezamenlijk 

amendement.  
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GEWIJZIGD GEZAMENLIJK AMENDEMENT 

- De realisatie van de N361 – Onderdamsterweg – Ranum ter hand te 

nemen en die te voltooien binnen de in het RSP convenant genoemde 

termijn 

- In 2018 een financieel haalbare tracékeuze voor te leggen aan de raad, 

waarbij zoveel als mogelijk de belangen van omwonenden worden 

meegewogen, 

- De minimaal benodigde middelen in de begroting op te nemen en het 

krediet van € 8,2 miljoen vrij te geven en de begrotingswijziging aan de 

te bieden in de volgende raadsvergadering. 

- Als dekking is beschikbaar € 5,7 miljoen uit de RSP gelden, € 0,5 

miljoen uit het rompakkoord. De resterende € 2,0 miljoen te activeren en 

ten laste te brengen van de exploitatie.  

- Het uitgangspunt van het raadsbesluit van 12 november 2015 en het 

besluit van gedeputeerde staten gestand te doen aan de maximale 

bijdrage van Winsum en te overleggen met de provincie.  

 

Het gewijzigde, gezamenlijk ingediende amendement wordt vervolgens 

met algemene stemmen aangenomen.  

 

21. 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 gewijzigd vast  

te stellen. 

 

Stemverklaring raadslid De Vink (PvdA) 

Vorige keer is min of meer op mijn initiatief en die van de heer Sijbrandij 

dit punt tegengehouden. We hebben gezien dat de beloofde aanpassing 

gedaan is, dus wij zijn dus gewoon voor dit punt.  

 

Stemverklaring raadslid Sijbrandij (CDA) 

Ik sluit me hier helemaal bij aan. 

 

 Besluit: 

 Conform. 
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22. Bestuursrapportage 2017-2 

 

 Voorstel: 

 

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2017; 

2. de begroting 2017 overeenkomstig deze bestuursrapportage te 

wijzigen; 

3. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste 

bestuursrapportage 2018. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

23. Vangnet rapportage analyse tekort en verbeterplan 2018 

 

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de rapportage "Analyse tekort 

inkomensdeel en verbeterplan 2017 Gemeenten Bedum, De Marne, 

Winsum en Eemsmond". en de volgende zienswijzen in te dienen: 

- de raad neemt kennis van het te verwachten tekort op het 

 inkomensdeel in 2017; 

- de raad neemt kennis van de verschillende financiële gevolgen 

 voor de vier gemeenten ondanks het gevoerde identieke beleid; 

- de raad kan zich vinden in de interne en externe maatregelen die in 

2017 zijn genomen en nog zullen worden genomen om de instroom 

te beperken en de uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort op 

het inkomensdeel te reduceren. 

 

Besluit: 

Conform.  

 

24. Dienstverleningsconcept Het Hogeland 

  

 Voorstel: 

 

Voorgesteld wordt het dienstverleningsconcept gemeente Het Hogeland 

vast te stellen. 

 

Besluit: 

 Conform. 
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25. Aankoop gronden Winsum-Oost 

 

 Voorstel: 

  

1. Voor de aankoop van de kavels kadastraal bekend gemeente Winsum 

 sectie K nummers 24 en 246 een krediet beschikbaar te stellen van 

 398.600,- euro. 

2. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals 

 bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van de overeenkomsten 

 behorend bij dit voorstel, aan uw raad kenbaar gemaakt door ter  

 inzage legging bij de griffier en gekenmerkt door het woord ‘Geheim’.  

 

Besluit: 

 Conform. 

 

26. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet voor het onderdeel “diepladerproof 

maken overwegen” uit het Rompakkoord. 

 

 Voorstel: 

  

 Een krediet van € 150.000,--. beschikbaar te stellen voor de uitvoering  

 van het diepladerproof maken van 3 overwegen als onderdeel van  

 het  Rompakkoord. 

 

 Besluit: 

 Conform.
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27. Solidariteit Groninger gemeenten kosten jeugdzorg. 

 

 Voorstel: 

  

 voor het jaar 2018 niet gezamenlijk financieel solidair te zijn met de 

Groninger gemeenten op ZIN en PGB en deze uitgaven per gemeente 

af te rekenen; 

 Financieel solidair te blijven met de Groninger gemeenten op;  

- de zeer specialistische jeugdhulp (bovenregionaal, bovenlokaal en/of 

landelijke inkoop),  

- de gesloten jeugdhulp (Jeugdhulp Plus),   

- de gesubsidieerde voorzieningen,  

- de uitvoeringskosten van de RIGG,  

- de kosten voor de coördinatie en de inzet van de expertpool, 

- de mogelijke instandhoudingskosten voor verblijfsvoorzieningen en 

de GI’s  die noodzakelijk zijn voor de regio maar door    

onderbezetting in hun voortbestaan worden bedreigd; 

 voor het jaar 2018 financieel solidair te zijn met de gemeenten 

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond op alle kosten van de 

jeugdzorg. 

 inhoudelijk solidair te blijven met de Groninger gemeenten en voort te 

willen bouwen aan het Groninger Functioneel Model.  

 

Besluit: 

 Conform. 

 

28. Nieuwe adviesstructuur Wmo en Jeugdwet BMWE 

 

 Voorstel: 

  

De Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdwet vast te stellen. 

 

Besluit:  

Conform. 
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29.  Vaststellen verordening heffing en invordering (on)roerende  

zaakbelasting 2018. 

 

Voorstel: 

  

Vaststelling verordening op de heffing en de invordering van  

Onroerende-zaakbelasting 2018 en Roerende-zaakbelasting 2018.  

 

Stemverklaring raadslid Werkman (CDW 2.0) 

We stemmen in met dit voorstel met de kanttekening dat we liever een 

lagere verhoging van het tarief hadden gezien. 

 

Besluit: 

 Conform. 

 

30. Beschikbaar stellen krediet voor voorbereiding en uitvoering van de 

spoorwegveiligheid, onderdeel van het rompakkoord. 

 

 Voorstel: 

 

 Een krediet beschikbaar te stellen van € 2.810.000 voor de  

voorbereiding en uitvoering van maatregelen in het kader van de 

spoorwegveiligheid als onderdeel van het Rompakkoord. 

 

Besluit: 

  Conform. 

 

31. 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. 
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32.     Begrotingswijzigingen 

 

 Besluit: 

 Conform. 

 

33. Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.  

 

  

  

 

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

van 23 januari 2018. 

 

De raad voornoemd, 

 

voorzitter,     griffier, 


