Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 14 maart 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: N.W. Gijzen-van Rij, D. Knoops
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: drs. J. van der Meer MMC
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
Door de PvdA-fractie worden vragen gesteld betreffende onafhankelijke
cliëntondersteuning in de WMO. Wethouder Vershuren geeft een reactie
op de vraagstelling.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.
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5.

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017
Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten
2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 vast te
stellen en na publicatie in te laten gaan;
2. Kennis te nemen van de Wmo-beleidsregels BMWE gemeenten 2017,
het besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017
en de nadere regels jeugdhulp BMWE gemeenten 2017.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

6.

Informatiebeveiliging in BMWE
Voorstel:

€ 38.232,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
informatiebeveiliging BMWE in 2017;

Deze kosten in 2017 te dekken vanuit de Algemene Reserve;

Een voorstel voor de structurele dekking van deze kosten voor de
jaren 2018 e.v. mee te nemen in de Kadernota 2017.
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 leden van diverse commissies
Voorstel:
Te benoemen tot:
* lid van de commissie bestuurlijke vernieuwing:
- de heer R.M. Prummel
- de heer H.T. Jonkman
- de heer A.A.M. Bruininks
- de heer A.T. Molenhuis
- de heer D. Knoops
- de heer H. Wolters
- de heer H.P. de Vink
- de heer Y. Sijbrandij
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* lid van het audit committee:
- de heer R.M. Prummel
- de heer H.T. Jonkman
- mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers
- mevrouw N.W. Gijzen
- de heer H.P. de Vink
- de heer N.R. Werkman
- de heer G. Groen
- de heer Y. Sijbrandij
onder gelijktijdige intrekking van de eerdere benoemingen.
Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen
wenst het woord, waarna de voorzitter concludeert dat over het voorstel
heden besluitvorming kan plaatsvinden.
8.

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen
Voorstel:
Toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging
Centrumregeling Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke
vereisten.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

9.

Gewijzigde verordening participatiewet BMWE 2017
Voorstel:
In te stemmen met:
- Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017;
- het intrekken van de verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Participatiewet BMWE 2015.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
10.

Aanpassen gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de
gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen conform het voorstel
te wijzigen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

Besluitvormende raadsvergadering
11.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

12.

Besluitenlijst raad 14 februari 2017
Besluit:
Conform.

13.

Verordeningen Wmo en Jeugdhulp BMWE gemeenten 2017
Voorstel:
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten
2017 en de verordening jeugdhulp BMWE gemeenten 2017 vast te
stellen en na publicatie in te laten gaan;
2. Kennis te nemen van de Wmo-beleidsregels BMWE gemeenten 2017,
het besluit maatschappelijke ondersteuning BMWE gemeenten 2017
en de nadere regels jeugdhulp BMWE gemeenten 2017.
Besluit:
Conform.
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14.

Informatiebeveiliging in BMWE
Voorstel:

€ 38.232,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van
informatiebeveiliging BMWE in 2017;

Deze kosten in 2017 te dekken vanuit de Algemene Reserve;

Een voorstel voor de structurele dekking van deze kosten voor de
jaren 2018 e.v. mee te nemen in de Kadernota 2017.
Besluit:
Conform.

15.

Benoeming leden van diverse commissies
Voorstel:
Te benoemen tot:
* lid van de commissie bestuurlijke vernieuwing:
- de heer R.M. Prummel
- de heer H.T. Jonkman
- de heer A.A.M. Bruininks
- de heer A.T. Molenhuis
- de heer D. Knoops
- de heer H. Wolters
- de heer H.P. de Vink
- de heer Y. Sijbrandij
* lid van het audit committee:
- de heer R.M. Prummel
- de heer H.T. Jonkman
- mevrouw W.M. Scheepstra-Beukers
- mevrouw N.W. Gijzen
- de heer H.P. de Vink
- de heer N.R. Werkman
- de heer G. Groen
- de heer Y. Sijbrandij
onder gelijktijdige intrekking van de eerdere benoemingen.
Besluit:
Conform.
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16.

Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen
Voorstel:
Toestemming te verlenen voor de door het college voorgenomen wijziging
Centrumregeling Beschermd Wonen, overeenkomstig de wettelijke
vereisten.
Besluit:
Conform.

17.

Gewijzigde verordening participatiewet BMWE 2017
Voorstel:
In te stemmen met:
- Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017;
- het intrekken van de verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive Participatiewet BMWE 2015.
Besluit:
Conform.

18.

Aanpassen gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de
gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen conform het voorstel
te wijzigen.
Besluit:
Conform.

19.

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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20.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

21.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 11 april 2017.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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