Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 24 april 2018 in de raadzaal
Plv. voorzitter : N.R. Werkman
Griffier
: 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
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: M.A.P. Michels (voorzitter) en H.P. de Vink (PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De plaatsvervangend voorzitter (hierna: voorzitter) opent de vergadering.
Hij doet mededeling van de afwezigheid van de heer Michels (voorzitter)
en de heer De Vink (PvdA, tevens 1e plv. voorzitter). De aanwezigen in de
raadzaal en degenen die thuis de vergadering volgen worden welkom
geheten.

2.

Vaststelling agenda
De fractie D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan. De
voorzitter stelt voor deze als agendapunt 9a (opiniërend) en 17a
(besluitvormend) toe te voegen aan de agenda.
De voorzitter geeft aan dat twee fracties onlangs schriftelijke vragen
hebben gesteld en beantwoord gekregen door het college. Hij vraagt of
bedoelde fracties naar aanleiding daarvan behoefte hebben om –
overeenkomstig art. 36c van het Reglement van orde – het college
nadere vragen te stellen. De fractie GB wil van deze gelegenheid gebruik
maken en zal nadere vragen stellen over de zg. kortsluiting. De voorzitter
stelt voor dit als agendapunt 17b toe te voegen aan de agenda.
De raad stemt in met de voorgestelde agendawijzigingen en stelt de
agenda vervolgens (met inbegrip daarvan) vast.
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3.

Vragenuur
Door de CU-fractie worden vragen gesteld over woningbouw in Sauwerd.
Vanuit het college wordt door wethouder Verschuren gereageerd op de
vraagstelling.
De D66-fractie stelt een aantal vragen over de ontwikkelingen betreffende
het centrum van Winsum en het Boogplein. Wethouder Blok beantwoordt
de diverse vragen.

4.

Mededelingen
a.
vanuit het college
Wethouder Westerink informeert de raad over de ontwikkelingen
betreffende het voormalig Bobenco-terrein.
b.

door afgevaardigden uit de raad

Geen.
5.

Renovatie kunstgrasveld Winsum
Voorstel:
1.
2.

Het kunstgrasveld op basis van de aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport te renoveren;
Het in de begroting 2018 voor renovatie gereserveerde krediet van
€ 160.000,-- beschikbaar te stellen.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
6.

Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 en
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE
2018
Voorstel:
1.

De verordeningen vast te stellen:
 Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE
2018;
 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
BMWE 2018.
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2.. De volgende verordeningen of delen van verordeningen in te trekken:
 De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016;
 Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening 2017;
 De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016.
Bespreking:
Amendement 1 (PvdA)
Stelt een wijziging voor van artikel 8 lid 3 van de Verordening reintegratie Participatiewet BMWE 2018:




Zodanig dat in vernoemd lid het bedrag van € 300 per zes maanden
wordt gewijzigd in het bedrag van de jaarlijks maximaal toegestane
vrijwilligersvergoeding (conform opgave belastingdienst per 1 januari
van het jaar waarvoor de vergoeding wordt toegekend);
De meerkosten in de bestuursrapportage mee te nemen.

De raad bespreekt het voorstel en daarop ingediende amendement. Gelet
op de (onderstaande) toezegging van de portefeuillehouder trekt de PvdAfractie het ingediende amendement - na bespreking ervan - in. Na het
sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het
voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.
TOEZEGGING:
De raad krijgt een memo waarin de diverse relevante aspecten
betreffende verhoging van de vrijwilligersvergoeding (genoemd in artikel 8
lid 3 van de verordening) tot de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding uiteengezet worden (actie: Verschuren)
7.

Vaststellen bestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel
Voorstel:
-

In te stemmen met reactienota zienswijzen;
Het ontwerpbestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel (IMRO nummer
NL.IMRO.0053.BWWI2016INBR-VA01) gewijzigd vast te stellen.

Bespreking:
Amendement 2 (VVD, CDA, PvdA, GB, GrLi, CU)
Stellen de volgende wijzigingen voor:
 In de bestemmingsplanregels dient de mogelijkheid voor realisatie van
een therapeutisch bad te worden uitgesloten;
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Uit de toelichting op het bestemmingsplan dienen de verwijzingen
naar een therapeutisch bad te worden verwijderd.

De raad bespreekt het voorstel en het daarop ingediende amendement. Na
het sluiten van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het
voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.
8.

Beschikbaar stellen krediet voor strategische aankoop kavels ten noorden
van Adorp
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de motivatie voor aankoop;
Een krediet van € 272.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
9.

Jaarstukken 2018 van de Regio Groningen Assen
Voorstel:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Regio
Groningen Assen;
Hierop desgewenst vóór 14 mei schriftelijk te reageren;
Het regionaal woondocument vast te stellen.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden besluitvorming kan
plaatsvinden, waarbij zal worden voorgesteld wél een zienswijze in te
dienen. Een zienswijze die ertoe strekt dat de raad van de gemeente
Winsum belang hecht aan een toekomstvisie van de regio Groningen
Assen na de herindeling(en).
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9a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
De D66-fractie dient een motie in waarin ze haar teleurstelling uitspreekt
over het besluit van Economische zaken en klimaat om (voorlopig) geen
5G netwerk aan te leggen in Noord Nederland. Daarbij verzoekt ze het
college:



De teleurstelling van de raad van Winsum over te brengen aan
betreffende staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat;
Het ministerie en Klimaat op te roepen om met de hoogste prioriteit
naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een 5G netwerk uit te rollen
zoals eerder gepland.

De raad bespreekt de motie. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over de motie heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur)
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

11.

Besluitenlijsten raad 27 maart 2018
Besluit:
Conform.

12.

Renovatie kunstgrasveld Winsum
Voorstel:
1.
2.

Het kunstgrasveld op basis van de aanbevelingen uit het
onderzoeksrapport te renoveren;
Het in de begroting 2018 voor renovatie gereserveerde krediet van
€ 160.000,-- beschikbaar te stellen.

Besluit:
Conform.
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13.

Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 en
Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE
2018
Voorstel:
1.

2.

De verordeningen vast te stellen:
 Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE
2018;
 Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
BMWE 2018.
De volgende verordeningen of delen van verordeningen in te trekken:
 De verordening Re-integratie Participatiewet BMWE 2016;
 Artikel 2 onder A van de wijzigingsverordening 2017;
 De verordening cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2016.

Besluit:
Conform.
14.

Vaststellen bestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel
Voorstel:
-

In te stemmen met reactienota zienswijzen;
Het ontwerpbestemmingsplan Winsum Dorp-De Tirrel (IMRO nummer
NL.IMRO.0053.BWWI2016INBR-VA01) gewijzigd vast te stellen.

Amendement 2 (VVD, CDA, PvdA, GB, GrLi, CU)
Het amendement wordt (zonder stemming) unaniem aangenomen.
Besluit (geamendeerd):
Conform.
15.

Beschikbaar stellen krediet voor strategische aankoop kavels ten noorden
van Adorp
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de motivatie voor aankoop;
Een krediet van € 272.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop.

Besluit:
Conform.
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16.

Jaarstukken 2018 van de Regio Groningen Assen
Voorstel:
1.
2.
3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Regio
Groningen Assen;
Hierop desgewenst vóór 14 mei schriftelijk te reageren;
Het regionaal woondocument vast te stellen.

Besluit:
De voorzitter formuleert de zienswijze (beslispunt 2) waarin wordt
aangegeven dat de raad belang hecht aan een toekomstvisie voor de
Regio Groningen Assen na de herindeling(en).
Na de stemming blijkt deze zienswijze te zijn aangenomen (CU 2 tegen
rest 12 voor).
Het besluit overigens conform.
17.

Begrotingswijziging
Besluit:
Conform.

17a.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Motie van de D66-fractie waarin ze haar teleurstelling uitspreekt over het
besluit van Economische zaken en klimaat om (voorlopig) geen 5G
netwerk aan te leggen in Noord Nederland. Daarbij verzoekt ze het
college:



De teleurstelling van de raad van Winsum over te brengen aan
betreffende staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat;
Het ministerie en Klimaat op te roepen om met de hoogste prioriteit
naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een 5G netwerk uit te rollen
zoals eerder gepland.

De motie wordt (zonder stemming) unaniem aangenomen.
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17b.

Nadere vraagstelling naar aanleiding van beantwoording schriftelijke
vragen GB over de kortsluiting
De GB-fractie stelt een aantal vragen. Zo wordt gevraagd naar het verslag
van het gesprek tussen de gedeputeerde en de wethouder op 15 februari
2018, waarop onderstaande toezegging wordt gedaan. Verder zijn er
enkele specifieke vragen waarop niet direct geantwoord kan worden. De
voorzitter stelt voor deze te bespreken in een te arrangeren overleg
tussen GB, de wethouder en de betrokken ambtelijk adviseur. Met dit
laatste wordt ingestemd.
TOEZEGGING:
Aan de provincie zal de vraag worden voorgelegd of (alvast) een concept
van het gespreksverslag kan worden verstrekt (actie: Westerink).

18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 29 mei 2018.
De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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