Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 19 juni 2018 in de raadzaal
Voorzitter
Griffier

: M.A.P. Michels
: J. van der Meer

Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan, G. Groen
ChristenUnie: N.W. Gijzen-van Rij, D. Knoops
GroenLinks: -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: H.P. de Vink (PvdA), A.A.M. Bruininks (GL), W.M.
Scheepstra-Beukers (GL) en H.P. Wolters (GB)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan de
aanwezigen en degenen die de raadsvergadering thuis via de livestream
volgen. Hij meldt de afwezigheid van de raadsleden De Vink (PvdA),
Bruininks (GL), Scheepstra (GL) en Wolters (GB).

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
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3.

Vragenuur
Door de CDA-fractie worden vragen gesteld over de inrichting van- en
natuurontwikkeling in de Medenertilsterpolder. Wethouder Blok geeft een
reactie op de vraagstelling.
De GB-fractie stelt vragen over jeugdhulp/jeugdzorg in 2017 en 2018,
waarop door wethouder Verschuren wordt geantwoord.
Vanuit de CDA-fractie zijn er tenslotte enkele vragen voor het college
over de stand van zaken betreffende de administratie van de
begraafplaatsen en het aanschrijven van rechthebbenden van graven. De
vragen worden door wethouder Blok beantwoord.

4.

Mededelingen
a.
vanuit het college
Geen.
b.

door afgevaardigden uit de raad

Geen.
5.

Bestuursrapportage 2018-1
Voorstel:
-

de bestuursrapportage 2018-1 vast te stellen;
de begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen;
de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2019
van de nieuwe 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, met inbegrip van een mondelinge amendering betreffende
een budget voor het afscheid van de gemeente Winsum.
TOEZEGGINGEN:
Na de zomer van 2018 zal het college met de raad in discussie gaan over
de invulling van de vervolgfasen van Munster (Westerink).
Voor de toekenning van middelen uit het budget voor klimaatbeleid (tot
31 december 2018) zal bij bedragen groter dan € 7.500 een voorstel aan
de raad worden voorgelegd. Daar beneden beslist het college (Blok).
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6.

Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie
Voorstel:
-

De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel
overzicht behorend bij de grondexploitatie Winsum, aan uw raad
kenbaar gemaakt door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt
door het woord ‘Geheim’.

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.
7.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Westerink
Voorstel:
-

Wethouder Westerink voor de periode van 28 juni 2018 tot 1 januari
2019 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste conform
artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet.

Bespreking:
De raad bespreekt kort het voorstel. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.
8.

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 raad bespreekt kort het voorstel. Na het sluiten van de
beraadslagingen concludeert de voorzitter dat over het voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.
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Besluitvormende raadsvergadering
9.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

10.

Besluitenlijst raad 29 mei 2018
Besluit:
Conform.

11.

Bestuursrapportage 2018-1
Voorstel (mondeling geamendeerd):
-

-

de bestuursrapportage 2018-1 vast te stellen, met toevoeging van
een budget van € 55.000 - ten laste van de algemene reserve – ten
behoeve van het afscheid van de gemeente Winsum;
de begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen;
de meerjarige financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2019
van de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Besluit (geamendeerd):
Conform.
12.

Bekrachtigen geheimhouding grondexploitatie
Voorstel:
-

De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, zoals
bedoeld in artikel 25 van de Gemeentewet, van het financieel
overzicht behorend bij de grondexploitatie Winsum, aan uw raad
kenbaar gemaakt door ter inzage legging bij de griffier en gekenmerkt
door het woord ‘Geheim’.

Besluit:
Conform.
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13.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Westerink
Voorstel:
-

Wethouder Westerink voor de periode van 28 juni 2018 tot 1 januari
2019 ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste conform
artikel 36a tweede lid van de Gemeentewet.

Besluit:
Conform.
14.

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’.
Besluit:
Conform.

15.

Begrotingswijzigingen
Besluit (geamendeerd op basis van besluitvorming bij punt 11):
Conform.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 10 juli 2018.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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