BESTUURSRAPPORTAGE
2017– I
(PERIODE JANUARI T/M APRIL 2017)
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Inleiding
Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2017. De eerste bestuursrapportage beperkt
zich tot de volgende onderwerpen:

rapportage op financiële afwijkingen;

actualisatie van de paragraaf bedrijfsvoering (financieel);

actueel beeld van de paragraaf weerstandsvermogen (risico’s: financieel);

voortgang “grote” projecten.
De rapportage op financiële afwijkingen is onderverdeeld in een aantal mutatiesoorten
waardoor we een duidelijk beeld proberen te geven van alle mutaties en welke mutaties het
resultaat 2017 daadwerkelijk beïnvloeden.
Het uitgangspunt is weer een compact en leesbaar document aan te bieden dat zich beperkt
tot de relevante informatie; namelijk een rapportage over de financiële afwijkingen en de
effecten hiervan op het resultaat 2017.
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Financiële rapportage
Samenvatting
De financiële rapportage omvat de periode januari tot en met april 2017. Alle budgethouders
hebben hun budgetten beoordeeld en te verwachten afwijkingen aangegeven. Op basis
hiervan wordt een eindejaarsverwachting gegeven voor het resultaat 2017.
De financiële gevolgen van de beoordeling van de budgetten 2017 worden hieronder
samengevat weergegeven. De genoemde onderwerpen en bijbehorende bedragen worden
verderop in de rapportage toegelicht.

Samenvatting mutaties
Structurele gevolgen Berap 2016-2
Voorgestelde mutaties 2017
Voorgestelde mutaties: indexatie
Voorgestelde mutaties: alternatieve dekking
Totalen rapportage
Voorgestelde dekking
Dekking indexatie uit stelpost prijscompensatie
Alternatieve dekking
Totalen dekking
Effect op het resultaat

23.427
30.869
28.233
323.201
405.730

N
N
N
N
N

-28.233
-323.201
-351.434
54.296

V
V
V
N

Het nadelige netto effect van deze bestuursrapportage bedraagt € 54.296. Dit saldo bestaat
uit een nadeel vanuit de Berap 2016-2 van € 23.427 en een nadeel van € 30.869 vanuit de
voorgestelde mutaties 2017.
De meerjarig effecten zijn als volgt:
Meerjarige gevolgen

2017

2018

2019

2020

2021

Gevolgen vanuit de Berap 2016-2

23.427

23.427

23.427

23.427

23.427

Gevolgen vanuit de Berap 2017-1
Effect op het resultaat

30.869

38.215

41.739

45.064

49.098

54.296

61.642

65.166

68.491

72.525

De effecten van deze bestuursrapportage op de begrotingspositie worden meegenomen in de
kadernota 2017.
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Effecten vanuit de bestuursrapportage 2017-1
Per saldo bestaat het effect vanuit deze bestuursrapportage uit de structurele gevolgen
vanuit de berap 2016-2 en de voorgestelde mutaties voor 2017.
1. Structurele gevolgen Berap 2016-2
Vanuit de 2e bestuursrapportage 2016 zijn voorstellen gedaan met een structureel effect.
Deze structurele effecten voor 2017 en verder worden in deze bestuursrapportage verwerkt.
Het structurele nadeel bedraagt € 23.427.
2. Mutaties 2017
De effecten vanuit de bestuursrapportage zijn ingedeeld in een aantal mutatiesoorten. Niet
alle mutatiesoorten hebben financiële gevolgen voor het resultaat. De mutaties zijn als volgt
onderverdeeld:
a)
b)
c)
d)

Mutaties met financiële gevolgen
Mutaties als gevolg van prijsstijgingen
Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel
Overige wijzigingen

a) Mutaties met financiële gevolgen die het resultaat beïnvloeden
Hieronder volgt een overzicht met voorgestelde mutaties die invloed hebben op de
eindejaarsverwachting van het resultaat 2017. Normaliter worden alleen afwijkingen vanaf
€10.000 toegelicht. Deze keer hebben we er voor gekozen de afwijkingen vanaf € 5.000
toe te lichten omdat het bedrag bij ‘diverse kleine invloeden’ anders erg groot werd (vele
kleintjes maken immers ook een groot bedrag). Dat vraagt vervolgens ook weer om een
toelichting.

Dpr
1.1

Toelichting
Veiligheidsregio

Bedrag
6.800

V/N
N

S/I
I

Er is extra budget gevraagd voor Schoon Werken. Voor
de gemeente Winsum betekent dit een extra bijdrage
van €2.200. Aanpassing van het % fictief aandeel in het
gemeentefonds voor Openbare Orde en Veiligheid
(OOV) betekent voor Winsum een verhoging van de
bijdrage met € 4.600. De meerjarige gevolgen worden
meegenomen in de kadernota 2018.
1.4

Bermonderhoud
Uitbreiding bermonderhoud door fietspad
Eenrummerweg en de secundaire weg richting
Mensingeweer gerekend vanaf Ranum. Verder zien wij
in de vijvers meer begroeiing van exoten. Dit wordt
veroorzaakt door klimaat verandering.

5.635

N

S

1.4

Gladheidsbestrijding
Door de zachte winter is er minder zout ingekocht.
Gezien de hoeveelheid zout op voorraad geeft dit een
financieel voordeel in 2017.

-8.000

V

I

1.4

Kunstwerken

7.500

N

S
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De structurele lasten zijn € 7.500 hoger volgens het
beheerplan kunstwerken 2017-2021.
1.5

Milieutoezicht
Extra werk door nieuwe taak op het gebied van dranken horeca toezicht en door toename van het aantal
geluidscontroles als gevolg van toename van het aantal
grote evenementen.

5.000

N

S

2.3

Aanschaf begraaftoestel
Voor het begraven heeft de gemeente Winsum een
tweetal begraaftoestellen in haar bezit. De oudste is
niet meer door de keuring gekomen en dient op korte
termijn vervangen te worden. Het gaat om een
automatisch werkend begraaftoestel voor geruisloze
afdaling van de kist in de groeve.

6.448

N

I

2.6

Zwembad
Het beschikbare bedrag voor het zwembad is in 2015
met € 35.000 verlaagd en in 2016 nogmaals met €
15.000. De instandhouding van het zwembad brengt in
2017 extra kosten met zich mee o.a. voor de inzet van
extra personeel.

30.000

N

I

4.2

Openbaar groen, huur materieel
Op dit moment zijn er achterstanden in het
boombeheer. Hierdoor is inhuur noodzakelijk van een
telescoop hoogwerker. Deze kosten worden geraamd
op 9.000 euro.

9.000

N

I

5.4

Werkkleding B&O
Dit betreft de aankoop van een kledingpakket voorzien
van gemeentelijk logo voor de voortgang van het pilot
project integraal werken tussen B&O en Ability.

5.000

N

I

5.4

Inhuur privacyfunctionaris
In de berap 2016-2 was al een bedrag van € 9.375
meegenomen voor de privacyfunctionaris. Uitgaande
van 50% dekking vanuit het sociaal domein. De
vergoeding vanuit het sociaal domein is lager omdat de
privacyfunctionaris voor de hele organisatie inzetbaar is.
Het aandeel voor Winsum bedraagt € 16.375. Dat
betekent dat we nog € 7.000 extra moeten meenemen.

7.000

N

S

5.4

Lumpsum aardbevingsproblematiek

-67.500

V

I

We ontvangen een lumpsum ter dekking van hogere
kosten als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Te
denken valt aan hogere kosten afhandeling
bezwaarschriften op het gebied van belastingen en
extra inzet personeel. Vooralsnog is eerst 50% van de
lumpsum aan hogere kosten meegenomen omdat een
deel van de verwachte hogere uitgaven al verwerkt zijn
in de budgetten.
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Div

Diverse kleine invloeden
In dit bedrag zijn alle mutaties kleiner dan € 5.000
opgenomen.

21.236
2.750

N
N

I
S

30.869
Saldo STRUCTURELE invloeden
Saldo INCIDENTELE invloeden

27.885
2.984

Het resultaat van de mutaties bestaat uit een structureel nadeel van € 27.885 en een
incidenteel nadeel van € 2.984. Per saldo een nadelig effect van € 30.869 in 2017.
b) Mutaties als gevolg van prijsstijgingen
Een aantal door de budgethouders voorgestelde aanpassingen van de ramingen hebben
betrekking op gestegen kosten als gevolg van prijsindexatie. In de begroting is hiervoor een
stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze stelpost hiervoor in te zetten. Hierdoor
hebben deze mutaties geen invloed op het resultaat. Het gaat in totaal om een structureel
bedrag van € 28.233 en betreft de onderstaande onderwerpen.

Indexatie
Veiligheidsregio
Bestek bermonderhoud
Subsidie bibliotheek
Subsidie dorpshuizen
Bestek openbaar groen
Totaal
Dekking stelpost prijsindexatie
Effect op resultaat

2017
13.763
7.950
4.319
468
1.733
28.233
-28.233
0

c) Mutaties met een alternatief dekkingsvoorstel
Tot slot zijn er een aantal mutaties voorgesteld die ons inziens op een alternatieve wijze
gedekt kunnen worden en daardoor het resultaat niet zullen beïnvloeden. Het betreft 2
onderwerpen die hieronder worden toegelicht.

Mutaties met alternatief dekkingsvoorstel
Uitkeringen bijstand
Sportstimulering/Buurtsportcoach
Totaal
Reserve WWB
Reserve overlopende verplichtingen
Totaal reservemutaties
Effect op het resultaat

269.441
53.760
323.201
-269.441
-53.760
-323.201
0

Gebundelde uitkering WWB
Verwacht wordt dat de uitgaven voor de bijstandsuitkeringen € 4.090.000 zullen bedragen
in 2017. Deze geraamde uitgaven zijn gebaseerd op de werkelijke uitgaven t/m eind april
2017 en de vermoedelijke ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden (geschatte
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toename 5%). Het nader voorlopige budget voor de gebundelde uitkering is in april 2017
bekend gemaakt en bedraagt € 3.647.492.
Het eigen risico voor de gemeente bedraagt € 269.441 en kan worden gedekt door dit
bedrag te onttrekken aan de reserve WWB. Via de vangnetregeling kan het resterende tekort
van € 87.067 teruggevraagd worden van het rijk.

Uitkeringen bijstand
Uitgaven bijstand
Terugvordering
Netto uitgaven uitkeringen
BUIG uitkering rijk
Tekort
Dekking: Onttrekking reserve WWB
Dekking: Vangnetregeling rijk
Effect op resultaat

begroot
3.315.731
-70.000
3.245.731
-3.245.731
0
0
0

prognose mutatie
4.090.000 774.269
-86.000 -16.000
4.004.000 758.269
-3.647.492 -401.761
356.508 356.508
-269.441 -269.441
-87.067 -87.067
0
0

Sportstimulering/Buurtsportcoach
Met het raadsvoorstel 'tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Winsum' heeft de raad
op 11 oktober 2016 besloten om budget beschikbaar te stellen in 2017 en 2018 voor het
sportstimuleringsfonds en de buurtsportcoaches. In 2017 en 2018 komt er per jaar 10.000
beschikbaar voor het sportstimuleringsfonds en € 80.000 voor buurtsportcoaches.
In de reserve overlopende verplichtingen zijn de voordelige saldo van de opbrengsten/kosten
Sportbuurtcoach en van het sportsimuleringsbudget gestort. Nu wordt voorgesteld om in
2017 een bedrag van € 53.760 aan deze reserve te onttrekken ter dekking van de kosten
2017. De financiële verwerking van het voorstel wordt in deze bestuursrapportage
meegenomen.
d) Overige mutaties - budgetneutraal
In deze bestuursrapportage zijn een aantal kleine mutaties meegenomen die per saldo geen
effect hebben maar het gevolg zijn van herverdeling van budgetten.
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Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien
van de bedrijfsvoering. In deze rapportage wordt alleen ingegaan op de financiële afwijkingen
op dit gebied. Te denken valt aan financiële mutaties op het gebied van personeel,
huisvesting, automatisering, administratie, tractie en gereedschap en (externe)
samenwerking.
De financiële mutaties zijn onderdeel van de voorgestelde mutaties die invloed hebben op het
resultaat 2017 en zijn daar opgenomen in het overzicht.
Met ingang van 2017 zijn de voorschriften BBV gewijzigd en moeten alle direct toewijsbare
kosten ook direct ten laste van de taakvelden komen. Het is niet meer toegestaan eerst alle
salarislasten, automatiseringskosten etc. te verzamelen op de secretarie en vervolgens via
een intern uurtarief te verdelen over de diverse taakvelden (voorheen producten).
Per medewerker komen bijvoorbeeld de salariskosten nu direct ten laste van de diverse
taakvelden waar diegene werkzaamheden voor verricht. Onder Overhead staan dan alleen
nog de indirecte kosten, kosten die niet direct toewijsbaar zijn, zoals de kosten van
leidinggevenden en van de ondersteunende functies zoals personeelszaken, financiën etc.
Achterliggende gedachte is dat de kosten per taakveld zo zuiver mogelijk zijn en een betere
vergelijking kan worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gemeenten onderling. Of dit nu
daadwerkelijk meer inzicht oplevert is nog maar zeer de vraag.
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Paragraaf weerstandsvermogen (risico’s en ontwikkelingen)
Ten opzichte van de begroting zijn er geen noemenswaardige wijzigingen. De becijferde
risico’s zijn in verhouding met onze reservepositie gering. Bij de begroting 2018 wordt de
paragraaf weerstandsvermogen weer geactualiseerd.
Decentralisaties
De ontwikkelingen en actualisatie op het gebied van de decentralisatie wmo, jeugd en
participatie zijn opgenomen in de kadernota 2017.
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Voortgang “grote” projecten
In deze bestuursrapportage geven we een actualisatie van de stand van zaken van een
aantal, op de schaal van Winsum, grote projecten waarvan verwacht wordt dat er in 2016
sprake is van uitvoering.
Hellingbaan en verbetering toegankelijkheid station(s) Winsum
Behoudens de financiële afwikkeling van de hellingbaan, inclusief de verantwoording van
nog één subsidie, is het project afgerond. Zoals bekend is er een financieel verschil van
inzicht over de afrekening van de hellingbaan tussen de gemeente en de aannemer. Hiervoor
hebben beide partijen juridische ondersteuning ingeroepen. Geprobeerd is om in de minne
met de aannemer tot overeenstemming te komen. Dit is niet gelukt. Een arbitragezaak zal
waarschijnlijk volgen. Het initiatief hiervoor ligt bij de aannemer. Medio juni 2016 heeft de
advocaat van de aannemer ons laten weten bezig te zijn met een zogenaamde memorie van
eis. Daarna hebben wij niets meer vernomen. Voor wat betreft de nog te ontvangen subsidie
geldt dat deze pas kan worden verantwoord wanneer de financiële afwikkeling met de
aannemer heeft plaatsgevonden. De subsidieverstrekker is hiervan op de hoogte.
Munster
Het bestemmingsplan Winsum-Dorp, Munster (fase 1) is inmiddels in procedure gebracht en
vastgesteld maar nog niet onherroepelijk. Van dit bestemmingsplan maakt deel uit een
beeldkwaliteitsplan. Dit plan voorziet in veel vrijheid in architectuur, materiaalgebruik en
vormgeving. Met name in het binnengebied. Voor de ruimtelijke kwaliteit van de
buitenranden is iets meer regelgeving opgenomen, teneinde de ruimtelijke kwaliteit in
aansluiting op het open landschap in goede banen te leiden. Aan de uitwerking van de
energievoorziening in deze gasloze wijk wordt gewerkt. Een keuze in systemen is
aanstaande voor fase 1, en voor verdere fasen is het voornemen te bestuderen of er
synergie kan worden gezocht met de Tirrel, waar het energiegebruik ook onder de loep
wordt genomen. Het bouwrijp maken van de l ocatie is inmiddels aanbesteed. Op 16
september organiseren wij samen met Winsumer ondernemers een woonbeurs waar het plan
verder gepresenteerd wordt en de inschrijving op de kavelverkoop van start gaat. In de
planvorming wordt ten behoeve van een goede ontsluiting van de wijk voor alle
verkeersstromen de omliggende infra geoptimaliseerd. Ook is er sprake van inzet van in het
kader van de grondbalans af te graven klei in het gebied voor de stenenbakkerij. Inmiddels is
in een aansprekende planpresentatie op internet voorzien, deze wordt binnenkort
gepresenteerd. Hetzelfde geldt voor de energievoorziening van fase 1.
Winsum-West
Schetsontwerp
In 2016 is een visie ontwikkeld in samenwerking met de provincie. Daarin is gekozen voor
het ontwerpmodel sportlandschap. In dit model wordt bewust aansluiting gezocht bij het
landschap en hoe dit is ontstaan. MD Landschapsarchitecten heeft dit model uitgewerkt in
een schetsontwerp.
Ontsluiting
In het ontwerpmodel Winsum-West Sportlandschap waren twee ontsluitingen op de N361
beoogd. Of dit haalbaar was, moest uit de discussie met de provincie blijken. In het najaar
van 2016 kon dit overleg starten. Al snel bleek dat de provincie een extra ontsluiting op de
N361 niet wenselijk vond, dit in verband met de ‘doorstroomfunctie’ van de N361. Echter
door de verwachte toename van met name autoverkeer in dit gebied is het zeer wenselijk dit
verkeer te spreiden via twee ontsluitingen. In samenspraak met de provincie en beoogde
gebruikers van het gebied is naar alternatieve ontsluitingen gekeken. Daarbij kwam een
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ontsluiting via de Garnwerderweg op de N361 als beste optie naar voren. In het huidige
schetsontwerp is een tweede ontsluiting via de Garnwerderweg opgenomen.
Bestemmingsplan
Eind vorig jaar is een start gemaakt met het opstellen van het bestemmingsplan WinsumWest. Er zijn daarvoor diverse onderzoeken uitgezet waaronder een inventariserend
Archeologisch Veldonderzoek, Quick scan ecologie en een bodemonderzoek. Vanaf 8 maart
tot en met 18 april heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor inspraak.
De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan voor de zomer ter inzage kan voor het
inbrengen van zienswijzen.
Uitwerking voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
Er is er een splitsing gemaakt tussen de aanleg van de velden, infrastructuur met
parkeerplaatsen en de gebouwen. Voor de aanleg van de velden, infrastructuur en
parkeerplaatsen zijn vijf partijen gevraagd een offerte op te stellen voor de omzetting van
het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp met een kostenraming en een definitief
ontwerp met bestek. Conform planning zal half juni een partij geselecteerd worden en
starten met deze uitwerking.
Duurzame invulling
Door middel van diverse maatregelen waaronder een hout(snipper)kachel, zonnepanelen en
warmtepompen bij de bestaande, maar ook nieuw te realiseren, (club)gebouwen wordt een
duurzame invulling van Winsum-West beoogt. Daarbij wordt ook de mogelijkheid voor kleine
windmolentjes en aardwarmtekorven onderzocht. In samenspraak met de verenigingen gaat
bekeken worden of in gezamenlijkheid beheerstaken kunnen worden uitgevoerd.
Kindcentrum Baflo/Rasquert
Op 19 april 2016 heeft de raad besloten het voorlopig ontwerp Kindcentrum Baflo/Rasquert
vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie. Na de gemeentelijke
besluitvorming volgde de uitvoeringsfase waarin het voorlopig ontwerp is uitgewerkt tot een
definitief ontwerp met bijbehorende stukken voor de aanbesteding. Op basis hiervan is de
aanbesteding ter hand genomen. In het derde kwartaal van 2017 start de realisatie van de
brede school Baflo/Rasquert. Er wordt naar gestreefd dat het nieuwe gebouw in het
schooljaar 2018/2019 in gebruik kan worden genomen.
De Tirrel
Op 19 april 2016 heeft de raad besloten de Visie op de ontwikkeling van het Kindcentrum
Winsum vast te stellen. Tevens heeft de raad besloten om een nadere verkenning uit te
werken van een gezamenlijke huisvesting met De Hoven in een integraal centrum voor zorg
en onderwijs. Vervolgens hebben Stichting De Hoven, de schoolbesturen VCPO NoordGroningen en Lauwers en Eems samen onderzocht of het mogelijk is om leerlingen van de
basisscholen samen onder één dak te brengen en deze te integreren met de huisvesting en
dagbesteding van ouderen met dementie en revalidanten, overige kindvoorzieningen èn het
binnensporten van Winsum. Bij de betrokken organisaties is draagvlak voor het verder
uitwerken van de plannen.
In de kadernota 2016 is besloten om verder te werken aan de ontwikkeling van de brede
school in het multimaatschappelijke project de Tirrel. De organisaties zijn enthousiast over de
kansen en mogelijkheden. De betrokken organisaties hebben hard gewerkt aan het opstellen
van een programma van eisen en het maken van een schetsontwerp. Gezamenlijk is het
communicatieplan opgesteld. Ook de haalbaarheid van de nieuwe binnensportvoorzieningen
zijn uitgewerkt. Verder loopt de procedure voor het bestemmingsplan. Momenteel wordt er
bovendien gewerkt aan het opstellen van een financieringsplan, het opstellen van
ontwikkelingsplan voor planvoorbereiding en realisatie en het opstellen van een
samenwerkingsplan. Op basis van het resultaat van de uitwerking kan naar verwachting in
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het vierde kwartaal besluitvorming plaatsvinden over het uitvoeringskrediet voor deze
ontwikkeling.
Centrumontwikkeling
Nadat de raad op 11 oktober 2016 kennis heeft genomen van de visie van de
Ondernemersvereniging Winsum (“Visie invulling Haltermodel Winsum’) en besloten heeft de
plannen van de ondernemers te ondersteunen en te faciliteren, is een breed samengestelde
Stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit gemeente, ontwikkelaars en
Ondernemersvereniging, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door
een extern projectleider. Doel van deze stuurgroep is het uitvoering geven aan de visie.
Belangrijk onderdeel van de visie is relocatie van retailers van buiten het kernwinkelgebied
naar het kernwinkelgebied. Daarmee ontstaan er niet alleen mogelijkheden voor invulling van
de Boogplein locatie, maar wordt het kernwinkelgebied ook compacter en daarmee sterker.
De (subsidie)’verordening versterking centrum Winsum’ is in concept gereed en wordt
binnenkort besproken in de gemeenteraad. Daarmee wordt het voor vastgoedeigenaren en
retailers interessanter te reloceren. Voor de inrichting van de openbare ruimte is een bedrag
van 1 miljoen opgenomen in de kadernota 2016.
Centrale rol bij die relocatie(s) ligt bij de aangetrokken centrummanager. Mede door gesprekken
met alle retailers in het centrum, heeft hij een goed beeld van de situatie en kan daarmee
een belangrijke rol spelen bij relocaties en anderszins invulling van lege winkelruimtes
In opdracht van de Stuurgroep wordt voorts gewerkt aan een Stedenbouwkundig plan en
beeldkwaliteitsplan voor het Centrum van Winsum. Daarnaast zijn er door de Stuurgroep
twee brainstormsessies gehouden voor een toeristisch recreatieve visie voor het dorp
Winsum en hoe deze sector het centrum van het dorp zou kunnen versterken. Door de beide
ontwikkelaars wordt nog steeds gesproken met marktpartijen die mogelijk interesse hebben
om zich te vestigen op het Boogplein. Voor de zomervakantie wordt daar duidelijkheid over
verwacht.
Rompakkoord N361/spoorwegveiligheid
In het gesloten Rompakkoord met de provincie zijn financiële afspraken gemaakt over
onderstaande projecten:
N361 buiten de bebouwde kom
N361 dorp Winsum
N361 dorpen Adorp en Sauwerd
Kortsluitverbinding N361-Onderdendamsterweg
Fietsroute Plus Groningen-Winsum
Overwegveiligheid
In het Bestuurlijk Overleg N361 dat in april en september heeft plaatsgevonden zijn
afspraken gemaakt met betrekking tot de uitwerking van de financiële afspraken van het
Rompakkoord. In dit overleg is per project afgesproken wie primair verantwoordelijke is voor
welk project. De primair verantwoordelijke gaat het project trekken. De bijdrage van de
gemeente Winsum is gekoppeld aan de projecten waar zij primair verantwoordelijk voor is.
Wel zal de gemeente minimaal €1.000.000 moeten bijdragen aan het totaalpakket. De
gemaakte afspraken zijn op 11 november 2016 bekrachtigd in een bestuursovereenkomst
tussen de provincie en de gemeente. Hierin is ook gelijk meegenomen dat er geen nieuwe
aansluiting van de provinciale weg N361 op de noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug
komt.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor de kortsluitverbinding N361Onderdendamsterweg en de verbetering spoorwegveiligheid. Deze laatste gaat in nauwe
samenspraak met ProRail. In juni 2016 is er een bestuursovereenkomst getekend tussen de
gemeente en het ministerie van I&M waarin de financiële afspraken over de
spoorwegveiligheid zijn vastgelegd. ProRail heeft inmiddels een plan van aanpak voor de
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uitvoering van de verbetermaatregelen in het kader van de spoorwegveiligheid opgesteld.
Daarbij ligt de prioriteit in eerste instantie bij het traject ten zuiden van Winsum, omdat deze
onderdeel uit maakt van de integrale afstemming met de projecten fietsroute+ en de
maatregelen N361. Ook het saneren van het verkeerslawaai langs de N361 maakt daar
onderdeel vanuit. Vooruitlopend op de planning van Prorail is ondertussen de
spoorwegovergang Voslaan door middel van tijdelijke maatregelen afgesloten. Dit naar
aanleiding van de ongevallen die daar hebben plaatsgevonden.
Onderdeel van de aanpak is het verbeteren van drie overwegen t.b.v. diepladers. Omdat
voor deze maatregelen geen ruimtelijke procedures en grondaankopen nodig zijn is het
mogelijk deze werkzaamheden op korte termijn uit te voeren. De uitvoering van de
werkzaamheden zijn gepland in het najaar 2017
Zowel de kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg als de maatregel N361 Winsum binnen
de bebouwde kom bevinden zich in de opstartfase. waarbij deze laatste nauwe raakvlakken
heeft met de ontwikkeling van het sportlandschap Winsum-West. Voor de sturing en
afstemming van alle projecten uit het Rompakkoord en de ontwikkeling van het
sportlandschap Winsum-West wordt gebruik gemaakt van een procesmanager
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