Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 17 januari 2017 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Groen, H.P. Wolters
ChristenUnie: D. Knoops, N.W Gijzen-van Rij
GroenLinks: 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 en M.M.H. Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J. Hoekzema (GB), W.M. ScheepstraBeukers (GL), alsmede wethouder B.G. Westerink
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen – en degenen die raadsuitzending thuis
volgen – van harte welkom bij de eerste raadsvergadering van het jaar
2017. Hij meldt vervolgens de afwezigheid van de raadsleden Scheepstra
en Hoekzema alsmede van wethouder Westerink.
De voorzitter geeft aan dat voor deze raadsvergadering onder meer het
herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier is geagendeerd. De raden
van de vormen Westerkwartiergemeente hebben op 16 januari jl het
herindelingsontwerp vastgesteld. Daarbij zijn – ten opzichte van de alhier
tot gisteren bekende versie – nog enkele wijzigingen zijn opgetreden. Op
de raadstafels ligt een oplegnotitie waarin genoemde mutaties zijn
vermeld.

2.

Vaststelling agenda
Conform.

3.

Vragenuur
Geen.
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4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.
5. Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier
Voorstel:
a. Het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerkwartier
vast te stellen, waarna de colleges van de gemeenten Grootegast,
Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum het herindelingsontwerp voor de
duur van acht weken ter inzage leggen.
b. Het vastgestelde herindelingsontwerp toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt kort het herindelingsontwerp, met inbegrip van de
daarbij behorende oplegnotitie waarin de door de raden van de
Westerkwartiergemeenten vastgestelde wijzigingen op het
herindelingsontwerp zijn opgesomd. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat het voorstel doorgeleid kan
worden naar de besluitvormende raad heden.

6.

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 raadsvoorzitter geeft het onderwerp in bespreking. Geen van de
aanwezigen geeft aan het woord te willen voeren. De voorzitter
concludeert dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend
kan worden geagendeerd.
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6a.

Benoeming accountant
Voorstel:

Het accountantskantoor Vallei Accountants te benoemen tot
accountant voor de controle van jaarrekening (inclusief
SiSa-bijlage) en het jaarverslag voor de boekjaren 2016 t/m 2019;

De meerkosten in 2017 ad € 22.475,- te dekken door een
onttrekking aan de algemene reserve.
Bespreking:
De voorzitter geeft de voorzitter van het audit committee de gelegenheid
een korte toelichting te geven op het voorstel. Nadat raadslid Jonkman
het voorstel heeft toegelicht geeft de raadsvoorzitter het in bespreking.
De raad spreekt vervolgens kort over het voorstel, waarna de voorzitter
concludeert dat het doorgeleid kan worden naar de besluitvormende raad
heden.

Besluitvormende raadsvergadering
7.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

8.

Besluitenlijst raad 6 december en 20 december 2016
Besluit:
Conform.

9.

Herindelingsontwerp BMWE-Gemeenten
Voorstel:
1. Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne,
Winsum en Eemsmond vast te stellen, waarbij de grens van deze
gemeente komt te liggen zoals weergegeven op de kaart in hoofdstuk
V. De bij het herindelingsontwerp behorende bijlagen 1, 2 en 4
eveneens vast te stellen en de bijlagen 3, 5 en 6 voor kennisgeving
aan te nemen.
2. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken het
herindelingsontwerp gedurende een periode van 8 weken ter inzage
te leggen voor belanghebbenden met de mogelijkheid hierop te
reageren. De terinzagelegging breed bekend te maken.

Pagina 3 van 5

3.
4.

Het herinrichtingsontwerp te zenden aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
De colleges van de vier gemeenten te verzoeken de nota van
zienswijzen en het herindelingsadvies in mei 2017 ter besluitvorming
aan de vier gemeenteraden voor te leggen.

Stemverklaring VVD:
Mijn fractie kan met het voorstel instemmen. Wij betreuren echter de
overdracht van Middag (de oude gemeente Ezinge) aan het
Westerkwartier.
Besluit:
Conform.
10.

Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier (zoals op 16 januari 2017
door de raden van de Westerkwartiergemeenten vastgesteld)
Voorstel:
a. Het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerkwartier
vast te stellen, waarna de colleges van de gemeenten Grootegast,
Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum het herindelingsontwerp voor de
duur van acht weken ter inzage leggen.
b. Het vastgestelde herindelingsontwerp toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Stemverklaring VVD:
Wij zullen met het voorstel instemmen, maar betreuren desalniettemin de
overdracht van de oude gemeente Ezinge aan het Westerkwartier.
Besluit:
Conform.

11.

Planning Budgetcyclus 2017
Voorstel:
De planning budgetcyclus 2017 en wijze van behandeling vast te stellen.
Besluit:
Conform.
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12.

Benoeming accountant
Voorstel:

Het accountantskantoor Vallei Accountants te benoemen tot
accountant voor de controle van jaarrekening (inclusief
SiSa-bijlage) en het jaarverslag voor de boekjaren 2016 t/m 2019;

De meerkosten in 2017 ad € 22.475,- te dekken door een
onttrekking aan de algemene reserve.
Besluit:
Conform.

13.

Begrotingswijziging:
Besluit:
Conform.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 7 februari 2017.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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