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

op 14 februari 2017  in de raadzaal 

 

Voorzitter: M.A.P. Michels 

Griffier: J. van der Meer 

 

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

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

 GroenLinks: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks 

 D66: R.M. Prummel 

 PvdA: J. W. Nanninga  

 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: H.P. de Vink (PvdA) 

 

Verslaglegging: J. van der Meer 

 

 

Opiniërende raadsvergadering 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Dit geldt 

in het bijzonder voor raadslid Scheepstra. Zij is na een periode van 

afwezigheid weer aanwezig in de raad.  

 

De afwezigheid wordt gemeld van raadslid De Vink (PvdA).  

  

2. Vaststelling agenda 

 

 De voorzitter geeft aan dat de raadsleden een memo hebben ontvangen 

over (het voorstel betreffende) de gemeentegarantie voor Stichting de 

Hoven. Daarin is onder meer vermeld dat de raad feitelijk gevraagd wordt 

wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken. Ofwel, geen besluit 

te nemen over de garantstelling. Reden om voor te stellen het onderwerp 

nu alleen opiniërend te behandelen en niet besluitvormend (agendapunt 

18). De raad gaat hiermee akkoord, waarmee agendapunt 18 van de 

agenda wordt afgevoerd. De agenda wordt vastgesteld. 
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De voorzitter deelt overigens mee dat op de raadstafels het gewijzigde 

voorstel betreffende benoeming van de selectiecommissie naamgeving 

BMWE-gemeente is neergelegd. De raadsleden hebben het eerder ook 

reeds digitaal ontvangen. De wijziging betreft de toevoeging van de naam 

van de leerlinge van het Hogelandcollege.  

 

3. Vragenuur 

 

 Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld over het sociaal manifest 

zoals dat is ontvangen van de Ondernemingsraden van SW-bedrijven. 

Wethouder Verschuren geeft een reactie op de vraagstelling. 

 

 Door de fractie van CDW 2.0 worden achtereenvolgens vragen gesteld 

over woningen aan de Slagtersrijge in Ezinge en woningbouw in het 

uitbreidingsplan Oosterhuisen (Baflo). Wethouder Westerink geeft een 

reactie op de vragen betreffende beide onderwerpen. 

 

4. Mededelingen 

 

 a. Vanuit het college 

 

 Geen.  

  

 b. Afgevaardigden vanuit de raad 

 

 Geen.  

 

5. Gemeentegarantie Stichting de Hoven 

  

 Voorstel: 

 1. de raad voor te stellen voorwaardelijk positief te staan tegenover 

 garantstelling voor door Stichting De Hoven aan te trekken 

financiering ten behoeve van nieuwbouw van verpleeghuis De 

Twaalf Hoven in De Tirrel;  

2. de raad voor te stellen het college op te dragen garantstelling verder 

voor te bereiden en de nadere uitwerking aan de raad voor te 

leggen. 

   

 Bespreking: 

De raad bespreekt het voorstel en uit daarbij diverse wensen en 

bedenkingen. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de 

voorzitter dat het college verder kan gaan met voorbereiding van een 

mogelijk te verlenen gemeentegarantie, met als belangrijkste 

aandachtspunt vanuit de raad dat voorafgaand aan garantieverlening een 

externe beoordeling van het risicoprofiel moet plaatsvinden.  



Pagina 3 van 8 
 

6.  Plan van aanpak herindeling 

 

 Voorstel: 

 Het Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten vaststellen. 

 

 Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

7. Benoeming selectiecommissie naamgeving BMWE-gemeente 

  

Voorstel: 

in te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie voor de  

naamgeving van de nieuwe gemeente: 

 

• de heer J.P. (Johannes) Lindenbergh (voormalig 

waterschapsbestuurder) als onafhankelijk voorzitter;  

• de heer S. (Stijn) van Genuchten (directeur museum Het Hoogeland) 

   vanwege gebiedskennis; 

•  de heer M. (Michel) Aaldering (projectmanager toerisme Marketing  

   Groningen), vanwege communicatie-achtergrond en ervaring met  

   Naamgevingstrajecten; 

•  mevrouw R. (Rens) Kalsbeek (toeristisch ondernemer en voorzitter 

   stichting Promotie Waddenland) vanwege communicatie-achtergrond  

   en verbinding met bedrijfsleven; 

•  Sacha van der West (V,16, leerlinge van het Hogelandcollege)  

 vanwege verbinding met jongeren en toekomst. 

 

 Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

8. Benoeming leden welstandscommissie Libau 

 

 Voorstel: 

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017: 

 

de volgende leden te herbenoemen van een periode van drie jaar: 

De heer F.H. Wiersma, voorzitter 

De heer T. Mars, architect lid 
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de volgende leden te benoemen voor een periode van drie jaar: 

De heer A. van der Tuuk, voorzitter 

De heer D. van Wieren, architect lid 

De heer A. Vogelzang, architect lid 

De heer P. Ziel, landschapsarchitect/stedenbouwkundige lid 

Mevrouw S. Schram, stedenbouwkundige lid 

De heer M. Hendriks, secretaris/architect 

 

Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

9. Beschikbaar stellen budgetten 2017 in verband met doorgeschoven 

budgetten 2016 

  

Voorstel: 

1. een bedrag van € 369.872 beschikbaar te stellen wegens het 

      doorschuiven naar 2017 van in 2016 niet uitgevoerde 

      werkzaamheden; 

2. het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende 

      verplichtingen. 

 

Bespreking: 

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

concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan 

plaatsvinden.  

 

10.  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: 

De voorzitter geeft het onderwerp in bespreking. Geen van de 

aanwezigen wenst hierover het woord te voeren. De voorzitter 

concludeert dat het onderwerp voor de volgende vergadering 

besluitvormend kan worden geagendeerd.  
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Besluitvormende raadsvergadering 

 

11. Ingekomen stukken 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

12. Besluitenlijst raad 17 januari en 24 januari 2017 

  

Besluit: 

 Conform.  

 

13. Fiets- en Pieterpad Winsum-Garnwerd 

 

 Voorstel: 

1 instemmen met de voorgenomen realisatie van het  

 fietspad/Pieterpad; 

2 Ten behoeve daarvan een krediet beschikbaar te stellen van  

€ 296.750;  

3 Van dit bedrag € 10.000,-- dekken door een onttrekking aan de 

Reserve Cofinancieringen en een bedrag van € 156.149,-- door 

bijdragen van derden; 

4 De eenmalige extra lasten 2018 ad € 3.544 mee te nemen in de 

Kadernota 2017. 

 

 Stemverklaring CDA: 

Het CDA betreurt het dat vooraf niet meer afstemming heeft 

plaatsgevonden tussen het Groninger Landschap, Natuurvereniging Stad 

en Ommeland en de betrokken agrariërs over het nieuwe tracé van het 

Pieterpad. Dit heeft in onze ogen voor onnodige irritaties gezorgd en zal 

mogelijk leiden tot stagnatie bij de uitvoering. Maar, gelet op het grote 

belang van het plan zullen we er wel voor stemmen.   

 

 Stemverklaring CDW 2.0:  

Onze fractie kan zich helemaal aansluiten bij de stemverklaring van het 

CDA.  

 

 Besluit: 

 Conform.  
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14. Promotionele activiteiten 

  

 Voorstel: 

1. Voor 2017 een incidenteel Promotiebudget van € 33.000,-- 

 beschikbaar stellen; 

2. Voor 2018 en volgende jaren een structureel Promotiebudget 

 beschikbaar te stellen; 

3. Voor 2017 dit bedrag dekken door een onttrekking aan de algemene 

 Reserve; 

4. Voor de jaren 2018 en volgende dit Promotiebudget meenemen in de 

 Kadernota 2017.  

 

Besluit: 

Conform.  

 

15. Benoeming leden welstandscommissie Libau 

  

 Voorstel: 

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017: 

 

de volgende leden te herbenoemen van een periode van drie jaar: 

De heer F.H. Wiersma, voorzitter 

De heer T. Mars, architect lid 

 

de volgende leden te benoemen voor een periode van drie jaar: 

De heer A. van der Tuuk, voorzitter 

De heer D. van Wieren, architect lid 

De heer A. Vogelzang, architect lid 

De heer P. Ziel, landschapsarchitect/stedenbouwkundige lid 

Mevrouw S. Schram, stedenbouwkundige lid 

De heer M. Hendriks, secretaris/architect 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

16. Plan van aanpak Herindeling 

 

 Voorstel: 

 Het Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten vaststellen. 

 

 Besluit: 

 Conform.  
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17. Benoeming selectiecommissie naamgeving BMWE-gemeente 

 

 Voorstel: 

 

in te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie voor de  

naamgeving van de nieuwe gemeente: 

 

• de heer J.P. (Johannes) Lindenbergh (voormalig 

waterschapsbestuurder) als onafhankelijk voorzitter; 

• de heer S. (Stijn) van Genuchten (directeur museum Het Hoogeland) 

   vanwege gebiedskennis; 

•  de heer M. (Michel) Aaldering (projectmanager toerisme Marketing  

   Groningen), vanwege communicatie-achtergrond en ervaring met  

   Naamgevingstrajecten; 

•  mevrouw R. (Rens) Kalsbeek (toeristisch ondernemer en voorzitter 

   stichting Promotie Waddenland) vanwege communicatie-achtergrond  

   en verbinding met bedrijfsleven; 

•  Sacha van der West (V, 16, leerlinge van het Hogelandcollege) 

vanwege verbinding met jongeren en toekomst. 

 

 Besluit: 

 Conform.  

 

18. Gemeentegarantie Stichting de Hoven 

  

 AFGEVOERD van de agenda (zie agendapunt 2).  

 

19. Beschikbaar stellen budgetten in 2017  in verband met doorgeschoven 

budgetten 2016 

 

Voorstel: 

 

1 een bedrag van € 369.872 beschikbaar te stellen wegens het 

doorschuiven naar 2017 van in 2016 niet uitgevoerde 

werkzaamheden; 

2 het bedrag te dekken door een onttrekking aan de reserve lopende 

      verplichtingen. 

 

Besluit: 

 Conform.  
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20.  Begrotingswijziging 

 

Besluit: 

  Conform.  

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.53 uur.  

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare 

vergadering van 14 maart 2017. 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 


