Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 29 mei 2018 in de raadzaal
Voorzitter
Griffier

: M.A.P. Michels
: 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, 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: -Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Hij doet
vervolgens mededeling van het plotselinge overlijden van mw. C. van der
Woude, medewerkster van de gemeente Winsum en spreekt zijn
medeleven uit aan de familie, vrienden en collega’s. Aansluitend is er een
ogenblik van stilte om haar te gedenken.

2.

Vaststelling agenda
Raadslid Jonkman geeft aan dat de raadsleden recent een raadsmemo
hebben ontvangen over de afdoening van zienswijzen Schilligeham
(raadsinfo
10),
betreffende
bestemmingsplan
Winsum-west
sportlandschap. Hij stelt voor dit opinierend en besluitvormend aan de
agenda toe te voegen. De voorzitter vraagt of hiermee kan worden
ingestemd. De fractie GB blijkt daar tegen te zijn, de overige fracties
stemmen er mee in. Het onderwerp wordt vervolgens als agendapunt 8a
(opiniërend) en 22a (besluitvormend) aan de agenda toegevoegd.
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Raadslid Kersaan geeft aan dat de fractie GB schriftelijke vragen heeft
gesteld en beantwoord gekregen, betreffende Pieterpad Winsum –
Garnwerd. Naar aanleiding van de beantwoording bestaat de behoefte
daarover tijdens deze raadsvergadering nadere inlichtingen te vragen.
Hiermee wordt ingestemd en dit zal worden behandeld als agendapunt
31b.
3.

Vragenuur
De PvdA-fractie stelt vragen over de risico’s (en het eigenaarschap van de
risico’s) die het gevolg zijn van het uitstel van de realisatie van het
Fietspad plus. Afhankelijk van de reactie van de portefeuillehouder zal de
PvdA-fractie ook nog een motie indienen over dit onderwerp. De
vraagstelling wordt door wethouder Westerink beantwoord, waarbij hij
aangeeft dat hierover ook reeds is gecorrespondeerd met de provincie
Groningen.
TOEZEGGING:
De raad krijgt de schriftelijke reactie van de provincie Groningen op de
vraagstelling (Westerink).

4.

Mededelingen
a.
vanuit het college
Geen.
b.

door afgevaardigden uit de raad

Geen.
5.

Vaststellen bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd
Voorstel:
1.

2.

Het ontwerpbestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd (IMRO nummer
NL.IMRO.0053.BPSA2017INBR1-OWO01) ongewijzigd vast te
stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

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

Pagina 2 van 13

6.

Vaststellen bestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert
Voorstel:
1.
2.

3.

In te stemmen met reactienota zienswijzen;
Het ontwerpbestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert
(IMRO nummer NL.IMRO.0053.BPRA2017INBR1-OW01 gewijzigd
vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

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

VTH taken Het Hogeland
Voorstel:

De gekozen richting van het college te bekrachtigen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
8.

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken
en gehandicapten 2018
Voorstel:




Kennis te nemen van de evaluatie financiële ondersteuning chronisch
zieken en gehandicapte minima BMWE;
Kennis te nemen van de Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen
risico zorgkosten BMWE 2018;
De benodigde extra middelen om de regeling in gewijzigde vorm uit te
kunnen voeren, te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor het
jaar 2018. En de begroting overeenkomstig te wijzigen.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden. Wel zal gelet op hetgeen is besproken, direct voorafgaand
aan de besluitvorming nog een korte schorsing worden toegestaan voor
fractieoverleg ten behoeve van de definitieve standpuntbepaling.
TOEZEGGING:
De raad wordt toegezegd dat voor degene die gebruikt maakt van de
regeling en door de aanpassing ervan in 2018 (€ 120 per jaar minder) in
de problemen komt, de hardheidsclausule ruimhartig zal worden
toegepast.
8a.

Afdoening zienswijze Schilligeham
De raad bespreekt raadsinfo 10 gedateerd 28 april 2018. Na het sluiten
van de beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over de in
genoemde raadsinfo voorgestelde wijze van afdoening van de zienswijzen
heden besluitvorming kan plaatsvinden.
Raadslid Kersaan heeft de bespreking van dit agendapunt niet bijgewoond
vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp. Na afloop van
de beraadslagingen verschijnt de heer Kersaan weer ter vergadering.

9.

Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021
Voorstel:
-

-

Met waardering kennis te nemen van de Meerjarenkoers
veiligheidsregio Groningen met de titel “Grip op Risico’s”;
Als zienswijze in te dienen dat de gemeenteraad graag op de hoogte
wordt gehouden van de financiële doorwerking van de
Meerjarenkoers;
De Veiligheidsregio Groningen hiervan per brief op de hoogte
te stellen.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad de voorgestelde zienswijze wenst te
concretiseren, zodat daarin tot uitdrukking komt dat de in de
meerjarenkoers gepresenteerde ambities financieel moeten worden
vertaald en geprioriteerd, waaruit kan volgen dat niet alles gerealiseerd
kan worden. Besluitvorming daarover kan heden plaatsvinden.
10.

Begroting Omgevingsdienst Groningen 2019
Voorstel:

-

-

kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2019;
in te stemmen met het reserveren van het totaalbedrag in de begroting van
Het Hogeland 2019;
een zienswijze in te dienen met als strekking dat de hoogte van de bijdrage
van Het Hogeland, op basis van nader uit te werken afspraken omtrent
taakuitvoering van niet BTP taken, nog kan veranderen.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad de voorgestelde zienswijze wenst
aan te passen, zodat de slotwoorden daarvan luiden: “nog moet
veranderen.” Besluitvorming daarover kan heden plaatsvinden.
11.

Jaarrekening en Jaarverslag 2017 GR
uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017

PNG

en

verantwoording

Voorstel:
1.

2.

Voorgesteld wordt om met instemming kennis te nemen van de
Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2017 van Werkplein Ability (GR
PNG) en als zienswijze naar voren te brengen akkoord te gaan met de
stukken en het onttrekken van het negatieve resultaat van €124.000
aan de algemene reserve;
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de Verantwoording
uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
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12.

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen
Voorstel:
Kennis te nemen van zowel de jaarrekening 2017 als de begroting 2019
en geen aanleiding te zien om hierover een zienswijze uit te brengen aan
het dagelijks bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

13.

Zienswijzen ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbijstelling programma
RIGG in begroting 2018
Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.

14.

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen
Voorstel:

-

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2019
van de Veiligheidsregio Groningen;
Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2017 en de
Begroting 2019;
De Veiligheidsregio Groningen per brief op de hoogte te stellen
van haar besluit.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat daarover heden besluitvorming kan
plaatsvinden.
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15.

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier
Voorstel:

- voor de periode tot 1 januari 2019 een werkgeverscommissie in
te stellen voor het vervullen van de werkgevers-rol richting
kwartiermaker/beoogd griffier;
- het raadslid N.R. Werkman als lid van deze werkgeverscommissie aan
te wijzen.
Bespreking:
De raad bespreekt kort het voorstel. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat daarover heden
besluitvorming kan plaatsvinden.

16.

Toezeggingen
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen.

Bespreking:
De voorzitter geeft het voorstel in bespreking. Geen van de aanwezigen
wenst het woord te voeren. De voorzitter concludeert dat over het
voorstel heden besluitvorming kan plaatsvinden.
Besluitvormende raadsvergadering (uiterlijk 22.30 uur)
17.

Ingekomen stukken
De voorzitter stelt voor - nu de raad heeft besloten reeds heden te
spreken over de zienswijzen Schilligeham (agendapunt 8a en 22a) - het
afdoeningsvoorstel bij de brief onder de letter “j” betreffende afdoening
zienswijzen Schilligeham te wijzigen in “betrekken bij de besluitvorming”.

.

Besluit (mondeling gewijzigd):
Conform.
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18.

Besluitenlijst raad 24 april 2018
Besluit:
Conform.

19.

Vaststellen bestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd
Voorstel:
1.

2.

Het ontwerpbestemmingsplan Singelweg 20 Sauwerd
(IMRO nummer NL.IMRO.0053.BPSA2017INBR1-OWO01)
ongewijzigd vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit:
Conform.
20.

Vaststellen bestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert
Voorstel:
1.
2.

3.

In te stemmen met reactienota zienswijzen;
Het ontwerpbestemmingsplan Warffumerweg 10 Rasquert
(IMRO nummer NL.IMRO.0053.BPRA2017INBR1-OW01 gewijzigd
vast te stellen;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Stemverklaring CDW 2.0
Wij stemmen in met de wijziging van het bestemmingsplan met de
kanttekening dat we graag zien dat er groenbeplanting om de bebouwing
wordt aangebracht en dat het college zich daarvoor maximaal inspant.
Besluit:
Conform.
21.

VTH taken Het Hogeland
Voorstel:

De gekozen richting van het college te bekrachtigen.
Besluit:
Conform.
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22.

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken
en gehandicapten 2018
Voorstel:




Kennis te nemen van de evaluatie financiële ondersteuning chronisch
zieken en gehandicapte minima BMWE;
Kennis te nemen van de Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen
risico zorgkosten BMWE 2018;
De benodigde extra middelen om de regeling in gewijzigde vorm uit te
kunnen voeren, te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor het
jaar 2018. En de begroting overeenkomstig te wijzigen.

Stemverklaring PvdA, GB en CDW 2.0
Wij zijn bereid mee te gaan in het voorstel zoals het voorligt, met twee
restricties. De eerste is dat we het doen onder protest voor het gevoerde
proces. De tweede is dat wij het doen onder een ruiterlijke en ook door
het college geactiveerde toezegging van de hardheidsclausule zoals die de
heer Verschuren is uitgesproken.
Stemverklaring D66
Het betreft de toezegging van de heer Verschuren, daarmee is het voor
mij voldoende om in te stemmen met dit plan.
Stemverklaring raadslid Gijzen (CU)
Ik voel me wel aangesproken door het verhaal van de heer Nanninga en ik
sluit me daar bij aan.
Besluit:
Conform.
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22a

Afdoening zienswijze Schilligeham
Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de
zienswijzen Schilligeham.
Stemverklaring GB
Wij kunnen meegaan in het voorstel - en dat is de reden - gezien de
discussie die hier geweest is en de uitleg van de portefeuillehouder dat
het verslag (van de bespreking) met de inwoners, zoals hij dat heeft
gedaan, voorrang heeft en de uitvoering in feite nu aan de orde is en
daarover is aangegeven dat indieners daar genoeg mogelijkheden hebben
om daarop te reageren. Wij betreuren wel de gang van zaken en
betreuren ook dat de zes weken van beroep aantekenen naar twee weken
is gegaan, maar we zullen er verder wel mee instemmen en akkoord
gaan.
Stemverklaring CDW 2.0
Wij zullen instemmen met het voorstel, onder de kanttekening dat de
uitwerking is zoals gezegd is in het debat.
Besluit:
Conform.
Raadslid Kersaan heeft de besluitvorming over dit agendapunt niet
bijgewoond vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp.
Nadien verschijnt de heer Kersaan weer ter vergadering.

23.

Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021
Mondeling geamendeerd voorstel:
Met waardering kennis te nemen van de Meerjarenkoers
veiligheidsregio Groningen met de titel “Grip op Risico’s”;
Als zienswijze in te dienen dat de gemeenteraad graag ziet dat de
in de Meerjarenkoers gepresenteerde ambities financieel worden
vertaald en geprioriteerd, waaruit kan volgen dat niet alles kan
worden gerealiseerd;
De Veiligheidsregio Groningen hiervan per brief op de hoogte
te stellen.
Besluit:
Conform.
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24.

Begroting Omgevingsdienst Groningen 2019
Mondeling geamendeerd voorstel:

-

-

kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2019;
in te stemmen met het reserveren van het totaalbedrag in de begroting van
Het Hogeland 2019;
een zienswijze in te dienen met als strekking dat de hoogte van de bijdrage
van Het Hogeland, op basis van nader uit te werken afspraken omtrent
taakuitvoering van niet BTP taken, nog moet veranderen.

Besluit:
Conform.
25.

Jaarrekening en Jaarverslag 2017 GR
uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017

PNG

en

verantwoording

Voorstel:
1.

2.

Voorgesteld wordt om met instemming kennis te nemen van de
Concept Jaarrekening en Jaarverslag 2017 van Werkplein Ability (GR
PNG) en als zienswijze naar voren te brengen akkoord te gaan met de
stukken en het onttrekken van het negatieve resultaat van €124.000
aan de algemene reserve;
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de Verantwoording
uitvoeringskosten SoZaWe Hoogeland 2017.

Besluit:
Conform.
26.

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 Vuilverwerkingsbedrijf NoordGroningen
Voorstel:
Kennis te nemen van zowel de jaarrekening 2017 als de begroting 2019
en geen aanleiding te zien om hierover een zienswijze uit te brengen aan
het dagelijks bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
Besluit:
Conform.

Pagina 11 van 13

27.

Zienswijzen ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbijstelling programma
RIGG in begroting 2018
Voorstel:
Geen zienswijze in te dienen.
Besluit:
Conform.

28.

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen
Voorstel:

-

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2019 van de
Veiligheidsregio Groningen;
Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2017;
Geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2019;
De Veiligheidsregio Groningen per brief op de hoogte te stellen van haar
besluit.
Besluit:
Conform.

29.

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier
Voorstel:

- voor de periode tot 1 januari 2019 een werkgeverscommissie in te
stellen voor het vervullen van de werkgevers-rol richting
kwartiermaker/beoogd griffier;
- het raadslid N.R. Werkman als lid van deze werkgeverscommissie aan te
wijzen.
Besluit:
Conform.
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30.

Toezeggingen
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen.

Besluit:
Conform.
31.

Begrotingswijzigingen
Besluit:
Conform.

31a.

Nadere inlichtingen over beantwoording vragen Pieterpad WinsumGarnwerd
Door de fractie GB worden nadere inlichtingen gevraagd over het
Pieterpad Winsum – Garnwerd. Wethouder Blok verschaft de gevraagde
inlichtingen.

32.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.18 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 19 juni 2018.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

Pagina 13 van 13

