Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 16 oktober 2018 in de raadzaal
Voorzitter
Griffier

: M.A.P. Michels
: S.P. van Hemmen

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, H.P. Wolters
ChristenUnie: D. Knoops, J. Broersma-Plas
GroenLinks: A.A.M. Bruininks, W.M. Scheepstra-Beukers
D66: R.M. Prummel
PvdA: J. W. Nanninga
CDA: P.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
VVD: 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: de raadsleden H.T. Jonkman (VVD), H.P. de Vink
(PvdA) en G. Groen (GB)
Verslaglegging: S.P. van Hemmen

Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij doet
mededeling van de ontvangen afwezigheidsmeldingen van de raadsleden
J.T. Jonkman (VVD), H.P. de Vink (PvdA) en G. Groen (GB).

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuur
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.
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4.

Mededelingen
a.
vanuit het college
Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
b.

5.

door afgevaardigden uit de raad
Er zijn geen mededelingen vanuit de raad.

Verkoop voormalige basisschool “de Holm” aan De Streekweg 41 te
Den Andel
Voorstel:
1. De verkoop van het schoolgebouw ‘De Holm' aan de Streekweg 41 te
Den Andel aan de stichting De Holm Den Andel, uit te zonderen van
de Mededingingswet;
2. De restant boekwaarde, na verkoop, te dekken door een onttrekking
te plegen aan de reserve overlopende verplichtingen.
Bespreking:
Mevrouw Spoelder, inwoner van Den Andel en Marja Heijnen van
stichting De Holm spreken in.
De raad bespreekt het ingekomen stuk. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.

6.

BMWE analyse tekort BUIG-budget 2018
Voorstel:
In te stemmen met de rapportage Analyse tekort van het BUIG-budget en
verbeterplan 2018 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond",
In te stemmen met de interne en externe maatregelen die in 2018 zijn
genomen en nog zullen worden genomen om de instroom te beperken en
de uitstroom te bevorderen en hiermee het tekort op het BUIG-budget te
reduceren.
Bespreking:
De raad bespreekt het ingekomen stuk. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.

Pagina 2 van 5

7.

Toezeggingen
Voorstel:
Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
Bespreking:
De raad bespreekt het ingekomen stuk. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.

Besluitvormende raadsvergadering
8.

Ingekomen stukken
Namens Dorpsbelang Garnwerd, spreekt de heer Joris de Winter in over
het ingekomen stuk ‘brief over fietspad Weidelust-Winsum’.
Besluit:
Conform

9.

Besluitenlijst raad 25 september 2018
Besluit:
Conform
De voorzitter schorst op verzoek van Gemeentebelangen de vergadering
voor 10 minuten.

10.

Verkoop voormalige basisschool “de Holm” aan De Streekweg 41 te
Den Andel
Voorstel:
1.
De verkoop van het schoolgebouw ‘De Holm' aan de Streekweg 41
te Den Andel aan de stichting De Holm Den Andel, uit te zonderen
van de Mededingingswet;
2.
De restant boekwaarde, na verkoop, te dekken door een
onttrekking te plegen aan de reserve overlopende verplichtingen.
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Stemverklaring Gemeentebelangen
Wij trekken de conclusie dat de financiële onderbouwing hier en daar
ontbreekt in dit voorstel. Omdat wij het een goed initiatief vinden,
stemmen wij wel in met het voorstel.
Stemverklaring CDW 2.0
De financiële onderbouwing vinden wij zwakt, maar het initiatief vinden
wij sterk. We stemmen daarom in met het voorstel.
Besluit:
Conform
11.

BMWE analyse tekort BUIG-budget 2018
Voorstel:

In te stemmen met de rapportage Analyse tekort van het BUIG-budget en
verbeterplan 2018 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond",
In te stemmen met de interne en externe maatregelen die in 2018 zijn genomen
en nog zullen worden genomen om de instroom te beperken en de uitstroom te
bevorderen en hiermee het tekort op het BUIG-budget te reduceren.

Besluit:
Conform
12.

Toezeggingen
Voorstel:
Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen
Besluit:
Conform

13.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
Pagina 4 van 5

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 6 november 2018.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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