Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 23 januari 2018 in de raadzaal
Voorzitter : M.A.P. Michels
Griffie
: J. van der Meer
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
PvdA:, 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)
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden J. W. Nanninga (PvdA) en
R.M. Prummel (D66)
Verslaglegging: J. van der Meer

Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij doet
mededeling van de ontvangen afwezigheidsmeldingen van de raadsleden
Nanninga (PvdA) en Prummel (D66). Verder wordt mededeling gedaan
van een gewijzigd raadsvoorstel betreffende de Verlenging pilot Opzet
Taalhuizen 2018. Het bedoelde voorstel is voor een ieder op de raadstafel
gelegd en is eerder ook reeds digitaal toegezonden.

2.

Vaststelling agenda
Raadslid Kersaan geeft aan dat de fractie GB graag de gelegenheid krijgt
nadere verduidelijking te vragen op de van het college ontvangen
antwoorden op schriftelijke vragen (conform artikel 36c RvO raad),
betreffende het rompakkoord. De voorzitter stelt voor dit opiniërend toe
te voegen aan de agenda (als punt 7a).
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Raadslid De Vink geeft dat de gezamenlijke raadsfracties een motie
vreemd aan de orde van de dag hebben voorbereid en deze graag willen
toevoegen aan de agenda. De voorzitter stelt voor dit opiniërend toe te
voegen aan de agenda (als punt 7a) en er deze avond ook een besluit op
te nemen (als punt 13a).
De raad stelt de agenda met inbegrip van de voorgestelde toevoegingen
vast.
3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over het rentepercentage op leningen van de
Volkskredietbank, die door wethouder Verschuren worden beantwoord.
Door de fractie van GroenLinks worden vragen gesteld over de zogeheten
statiegeld alliantie. Hierop wordt positief gereageerd door wethouder
Blok.
Vanuit de fractie CDW 2.0 wordt gevraagd naar niet schoolgerelateerde
activiteiten in toekomstige brede scholen. Wethouder Blok beantwoordt
de vraagstelling.

4.

Mededelingen
a.
vanuit het college
Geen.
b.

door afgevaardigden uit de raad

Raadslid Werkman doet kort verslag van de laatstgehouden vergadering
van het Algemeen Bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen,
waarin (onder meer) de najaarsnota 2017 is behandeld.
Door raadslid Jonkman wordt verslag gedaan van de laatstgehouden
vergadering van het Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar Primair Onderwijs
Noord Groningen, waarin (onder meer) de begroting 2018 is behandeld.
5.

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Voorstel:

In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
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6.

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018
Voorstel:










akkoord te gaan met verlenging van de pilot Opzet Taalhuizen
BMWE 2018;
akkoord te gaan met verstrekking van een eenmalige subsidie van
BMWE van € 20.000,- aan de MJD voor de begeleiding van
maximaal 80 vrijwilligers taalhuis in 2018;
akkoord te gaan met de inzet van een eenmalig bedrag van in
totaal € 70.000 namens BMWE voor de inhuur van twee
coördinatoren met onderwijsbevoegdheid voor in totaal 26 uur
per week in 2018;
akkoord te gaan met het door BMWE beschikbaar stellen van een
bedrag van € 1.500,- voor onvoorziene kosten van het taalhuis
in 2018;
het totaalbedrag van € 91.500,- in 2018 voor het taalhuis
beschikbaar te stellen vanuit de reserves en de kosten binnen
BMWE te verdelen naar rato van de omvang van de gemeenten.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
7.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland
Voorstel:

In te stemmen met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het
Hogeland.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
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7a.

Nadere inlichtingen naar aanleiding van beantwoording schriftelijke vragen
Gemeentebelangen
De fractie Gemeentebelangen heeft het college schriftelijke vragen
gesteld over het rompakkoord/de kortsluiting. Bij brief van 11 januari
2018 heeft het college de vragen beantwoord. Met toepassing van artikel
36c van het Reglement van orde voor de raad, vraagt de GB-fractie nu
mondeling een nadere verduidelijking van de ontvangen antwoorden.
Wethouder Blok beantwoordt de verduidelijkende vragen.

7b.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De gezamenlijke raadsfracties dienen een motie in betreffende
aardbevingen, gaswinning en schadeherstel.
De gemeenteraad:
“Verlangt van de minister met betrekking tot gaswinning:
dat zo spoedig mogelijk een traject wordt ingezet om tot volledige afbouw
van de winning uit het Groningenveld te komen;
dat om te beginnen de nader te bepalen adviezen van het SodM,
uitsluitend gebaseerd op veiligheid, onverkort worden overgenomen;
dat maatregelen worden genomen om inwoners het vertrouwen te geven
dat ook na beperking en beëindiging van de exploitatie van het
Groningenveld tot in lengte van jaren middelen beschikbaar blijven om
schade en andere nadelen voor inwoners en voor het gebied te
compenseren;
Verlangt van de minister met betrekking tot schade:
dat hij voor 1 februari 2018 een knoop doorhakt over een schadeprotocol,
gebaseerd op het maximaal ontzorgen van inwoners met schade, o.a.
door de instelling van een, mede door de rijksoverheid te financieren
fonds, een beter evenwicht tussen uitkeringen en proceskosten, een
ruimhartige interpretatie van schade op basis van schuldbesef en met
inachtneming van het principe van omkering van bewijslast;
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Verlangt van de minister met betrekking tot versterken:
dat de versterkingsopgave gebaseerd blijft op het uitgangspunt dat de
inwoners in het gaswinningsgebied even veilig wonen als daarbuiten;
dat niet langer tijd wordt verspild aan discussies over nieuwe of andere
structuren of governance afspraken, maar dat het mandaat van de
Nationaal Coördinator inhoudelijk en financieel per omgaande zodanig
wordt verruimd dat de versterkingsopgave kan worden versneld, aan
bewoners met meer zekerheid en met minder voorbehouden perspectief
kan worden geboden en vanaf nu de ambities op het terrein van
duurzaamheid (waaronder het principe van gasloos) en
toekomstbestendigheid integraal onderdeel uitmaken van de aanpak;
dat daartoe door de minister aan de Nationaal Coördinator een toereikend
budget beschikbaar wordt gesteld, de minister de verantwoordelijkheid
neemt voor de afspraken met de NAM en/of haar aandeelhouders over
hun aandeel en niet meer op objectniveau tussen de Nationaal
Coördinator en de NAM hoeft te worden onderhandeld;
Verlangt overigens van de minister:
medewerking aan en financiering van een breed programma ter
stimulering van het sociaal economisch functioneren van de regio om
tegenwicht te bieden aan de negatieve gevolgen van de gaswinning,
zonder budgettaire koppeling aan de omvang van de gasbaten;
dat aan gemeenten extra middelen beschikbaar worden gesteld voor
maatschappelijke begeleiding van bewoners die gebukt gaan onder de
voortdurende veiligheidsrisico's en/of ondersteuning nodig hebben bij
schadeherstel of versterking.
Verlangt van de Tweede Kamer der Staten Generaal:
dat deze de uitvoering van deze motie van de gemeenteraad van Winsum
in de richting van de minister van Economische Zaken en Klimaat
ondersteunt en hem op de uitvoering controleert.
Vraagt van het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum:
dat de raad blijvend geïnformeerd wordt over de vorderingen in de
uitvoering van deze motie via de maandelijkse rapportages van de
burgemeester tijdens de raadsvergadering.
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Beraadt zich:
op verdere bestuurlijke en juridische stappen om de belangen van de
inwoners zeker te stellen indien onverhoopt door de verantwoordelijke
partijen aan de motie onvoldoende gevolg wordt gegeven.
en gaat over tot de orde van de dag.”
De motie wordt kort besproken. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over de motie heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur)
8.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

9.

Besluitenlijsten raad 12- en 14 december 2017
Besluit:
Conform.

10.

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
Voorstel:

In te stemmen met de gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
Besluit:
Conform.
11.

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018
Voorstel:



akkoord te gaan met verlenging van de pilot Opzet Taalhuizen
BMWE 2018;

Pagina 6 van 9









akkoord te gaan met verstrekking van een eenmalige subsidie van
BMWE van € 20.000,- aan de MJD voor de begeleiding van
maximaal 80 vrijwilligers taalhuis in 2018;
akkoord te gaan met de inzet van een eenmalig bedrag van in
totaal € 70.000 namens BMWE voor de inhuur van twee
coördinatoren met onderwijsbevoegdheid voor in totaal 26 uur
per week in 2018;
akkoord te gaan met het door BMWE beschikbaar stellen van een
bedrag van € 1.500,- voor onvoorziene kosten van het taalhuis
in 2018;
het totaalbedrag van € 91.500,- in 2018 voor het taalhuis
beschikbaar te stellen vanuit de reserves en de kosten binnen
BMWE te verdelen naar rato van de omvang van de gemeenten.

Besluit:
Conform.
12.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland
Voorstel:

In te stemmen met het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het
Hogeland.
Besluit:
Conform.
13.

Begrotingswijzigingen
Stemverklaring CDW 2.0 bij begrotingswijziging nummer 7
Onze fractie stemt in met het beschikbaar stellen van de kredieten, maar de
tekstuele onderbouwing die verder in het voorstel staat, kan onze steun niet
dragen.
Besluit:
Conform.
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13a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De gemeenteraad:
“Verlangt van de minister met betrekking tot gaswinning:
dat zo spoedig mogelijk een traject wordt ingezet om tot volledige afbouw
van de winning uit het Groningenveld te komen;
dat om te beginnen de nader te bepalen adviezen van het SodM,
uitsluitend gebaseerd op veiligheid, onverkort worden overgenomen;
dat maatregelen worden genomen om inwoners het vertrouwen te geven
dat ook na beperking en beëindiging van de exploitatie van het
Groningenveld tot in lengte van jaren middelen beschikbaar blijven om
schade en andere nadelen voor inwoners en voor het gebied te
compenseren;
Verlangt van de minister met betrekking tot schade:
dat hij voor 1 februari 2018 een knoop doorhakt over een schadeprotocol,
gebaseerd op het maximaal ontzorgen van inwoners met schade, o.a.
door de instelling van een, mede door de rijksoverheid te financieren
fonds, een beter evenwicht tussen uitkeringen en proceskosten, een
ruimhartige interpretatie van schade op basis van schuldbesef en met
inachtneming van het principe van omkering van bewijslast;
Verlangt van de minister met betrekking tot versterken:
dat de versterkingsopgave gebaseerd blijft op het uitgangspunt dat de
inwoners in het gaswinningsgebied even veilig wonen als daarbuiten;
dat niet langer tijd wordt verspild aan discussies over nieuwe of andere
structuren of governance afspraken, maar dat het mandaat van de
Nationaal Coördinator inhoudelijk en financieel per omgaande zodanig
wordt verruimd dat de versterkingsopgave kan worden versneld, aan
bewoners met meer zekerheid en met minder voorbehouden perspectief
kan worden geboden en vanaf nu de ambities op het terrein van
duurzaamheid (waaronder het principe van gasloos) en
toekomstbestendigheid integraal onderdeel uitmaken van de aanpak;
dat daartoe door de minister aan de Nationaal Coördinator een toereikend
budget beschikbaar wordt gesteld, de minister de verantwoordelijkheid
neemt voor de afspraken met de NAM en/of haar aandeelhouders over
hun aandeel en niet meer op objectniveau tussen de Nationaal
Coördinator en de NAM hoeft te worden onderhandeld;
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Verlangt overigens van de minister:
medewerking aan en financiering van een breed programma ter
stimulering van het sociaal economisch functioneren van de regio om
tegenwicht te bieden aan de negatieve gevolgen van de gaswinning,
zonder budgettaire koppeling aan de omvang van de gasbaten;
dat aan gemeenten extra middelen beschikbaar worden gesteld voor
maatschappelijke begeleiding van bewoners die gebukt gaan onder de
voortdurende veiligheidsrisico's en/of ondersteuning nodig hebben bij
schadeherstel of versterking.
Verlangt van de Tweede Kamer der Staten Generaal:
dat deze de uitvoering van deze motie van de gemeenteraad van Winsum
in de richting van de minister van Economische Zaken en Klimaat
ondersteunt en hem op de uitvoering controleert.
Vraagt van het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum:
dat de raad blijvend geïnformeerd wordt over de vorderingen in de
uitvoering van deze motie via de maandelijkse rapportages van de
burgemeester tijdens de raadsvergadering.
Beraadt zich:
op verdere bestuurlijke en juridische stappen om de belangen van de
inwoners zeker te stellen indien onverhoopt door de verantwoordelijke
partijen aan de motie onvoldoende gevolg wordt gegeven.
en gaat over tot de orde van de dag.”
De motie wordt unaniem aangenomen.
14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 20 februari 2018.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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