Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 18 mei 2017 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, G. Groen, H.P. Wolters,
ChristenUnie: N.W Gijzen-van Rij
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
Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), B.G. Westerink (CDA) en M.M.H.
Verschuren (GrLi)
Met kennisgeving afwezig: D. Knoops (CU), A.T. Molenhuis (CDW 2.0) en H.P.
de Vink (PvdA)
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërende raadsvergadering
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Van de
raadsleden Knoops (CU), Molenhuis (CDW 2.0) en De Vink (PvdA) is
bericht van verhindering ontvangen. Laatstgenoemde zal wellicht later op
de avond nog in de vergadering verschijnen.

2.

Vaststelling agenda
Raadslid Hoekzema (GB) geeft aan graag de gelegenheid te krijgen nadere
inlichtingen te vragen over de autocross te Winsum, waarover de GBfractie eerder reeds schriftelijke vragen heeft gesteld en waarop het
college heeft geantwoord. Het verzoek wordt ingewilligd en het
onderwerp wordt als agendapunt 9a toegevoegd.
De voorzitter maakt melding van het feit dat op de agenda bij punt 9 en
14 is vermeld “herindelingsadvies gemeente Westerkwartier Noord
Groningen” dit moet zijn “herindelingsadvies gemeente Westerkwartier”.
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Verder geeft de voorzitter aan dat zowel bij het herindelingsadvies van de
Hogelandgemeente als wel het herindelingsadvies van de gemeente
Westerkwartier een erratum is toegezonden en op de raadstafels gelegd.
Deze worden geacht in de voorliggende besluiten te zijn opgenomen.
Tenslotte maakt de voorzitter melding van het feit dat bij bespreking van
het herindelingsadvies van de Hogelandgemeente door de raad van de
gemeente Eemsmond is aangegeven dat hij bijlage 7 – het rapport
Grenzeloos Gunnen – niet wil vaststellen, maar daar alleen kennis van wil
nemen. Voorgesteld wordt dit ook in Winsum (en Bedum en De Marne) op
dezelfde wijze te doen.
De agenda wordt met inbegrip van het hiervoor genoemde vastgesteld.
3.

Vragenuur
Geen.

4.

Mededelingen
a. Vanuit het college
Geen.
b. Afgevaardigden vanuit de raad
Geen.

5.

Initiatiefvoorstel PvdA – aanbesteding Sociaal Domein
Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Winsum op te dragen in samenspraak met de colleges van de andere
(drie) Hoogeland-gemeenten beleidsregels op te stellen betreffende
kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen en subsidiëren in het sociale
domein" en deze voor 1 juli 2017 vast te stellen, zodat deze vanaf 1
juli 2017 bij inkooptrajecten kunnen worden gehanteerd;
2. Bij het opstellen van de beleidsregels de in dit initiatiefvoorstel
gegeven waarden en uitgangspunten als basis te nemen;
3. Het college op te dragen de in dit initiatiefvoorstel gegeven waarden en
uitgangspunten ook bij de andere gemeenten waarmee wordt
ingekocht onder de aandacht te brengen.
1.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Ten aanzien van besluitpunt 1 wordt
tijdens de bespreking mondeling een amendement ingebracht. Hiermee
wordt daaruit de passage “en deze voor 1 juli ………….kunnen worden
gehanteerd” geschrapt. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het (geamendeerde) voorstel heden
besluitvorming kan plaatsvinden.
6.

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat de raad geen zienswijze zal indienen.

7.

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE
Voorstel:
-

-

de visie op de visiedocument “Ruimte!” vast te stellen;
de naam “Het Hogeland” vast te stellen als naam voor de nieuw te
vormen gemeente en deze naam op te nemen in het vast te stellen
nieuw te vormen gemeente zoals geformuleerd in het
Herindelingsadvies dat moet leiden tot de samenvoeging van Bedum,
De Marne, Winsum en Eemsmond.

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

Vaststellen herindelingsadvies gemeente Het Hogeland
Voorstel:
-

Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en van de
Reactienota die als bijlage bij het herindelingsadvies is gevoegd;
Het herindelingsadvies (inclusief de bijlagen 1 tot en met 6) tot
samenvoeging van de Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond volgens de in dat advies opgenomen kaart vast te
stellen en kennis te nemen van bijlage 7;
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-

Dit besluit en het herindelingsadvies met de daarbij behorende
bijlagen toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen.

Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel zoals het nu luidt (dus
inclusief het erratum) heden besluitvorming kan plaatsvinden.
9.

Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier
Voorstel:
a.
Kennis te nemen van de zienswijzen;
b.
Het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum, de
laatstgenoemde voor zover het de woonplaatsen Ezinge, Feerwerd
en Garnwerd, vast te stellen volgens de in dat advies opgenomen
kaart;
c.
Dit besluit en het herindelingsadvies toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat over het voorstel zoals het nu luidt (dus
inclusief het erratum) heden besluitvorming kan plaatsvinden.

9a.

Nadere inlichtingen over beantwoording schriftelijke vragen autocross
De GB-fractie vraagt nadere inlichtingen over de van het college
ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen (van genoemde fractie)
over de vergunningverlening betreffende de autocross te Winsum. Er
worden diverse (nadere) vragen gesteld die door burgemeester Michels,
portefeuillehouder, worden beantwoord.

Besluitvormende raadsvergadering
10.

Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.
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11.

Initiatiefvoorstel PvdA – aanbesteding Sociaal Domein
Voorstel:
1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Winsum op te dragen in samenspraak met de colleges van de
andere (drie) Hoogeland-gemeenten beleidsregels op te stellen
betreffende kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen en
subsidiëren in het sociale domein";
2. Bij het opstellen van de beleidsregels de in dit initiatiefvoorstel
gegeven waarden en uitgangspunten als basis te nemen;
3. Het college op te dragen de in dit initiatiefvoorstel gegeven waarden
en uitgangspunten ook bij de andere gemeenten waarmee wordt
ingekocht onder de aandacht te brengen.

Stemverklaring VVD:
Een zwijgende VVD heeft ook een mening. Gezien het mondelinge
amendement dat de datum uit het voorstel haalt – dat vinden wij
belangrijk – en gezien de intentie om de inhoud van het voorstel mee te
nemen bij de inrichting van de nieuwe gemeente, kunnen wij instemmen
met dit voorstel.
Besluit (geamendeerd):
Conform.
12.

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE
Voorstel:
-

-

de visie op de visiedocument “Ruimte!” vast te stellen;
de naam “Het Hogeland” vast te stellen als naam voor de nieuw te
vormen gemeente en deze naam op te nemen in het vast te stellen
nieuw te vormen gemeente zoals geformuleerd in het
Herindelingsadvies dat moet leiden tot de samenvoeging van
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Besluit:
Conform.
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13.

Vaststellen herindelingsadvies gemeente Het Hogeland
Voorstel:
-

-

Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en van de
Reactienota die als bijlage bij het herindelingsadvies is gevoegd;
Het herindelingsadvies (inclusief de bijlagen 1 tot en met 6) tot
samenvoeging van de Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond volgens de in dat advies opgenomen kaart vast te
stellen en kennis te nemen van bijlage 7;
Dit besluit en het herindelingsadvies met de daarbij behorende
bijlagen toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen.

Besluit:
Conform.
14.

Herindelingsadvies gemeente Westerkwartier
Voorstel:
a.
Kennis te nemen van de zienswijzen;
b.
Het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum, de
laatstgenoemde voor zover het de woonplaatsen Ezinge, Feerwerd
en Garnwerd, vast te stellen volgens de in dat advies opgenomen
kaart;
c.
Dit besluit en het herindelingsadvies toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
Stemverklaring VVD
Het is met pijn in het hart dat we afscheid nemen van de oude gemeente
Ezinge, maar ik zal wel vóór stemmen.
Besluit:
Conform.
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15.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. Hij geeft aan in de raad
van Winsum – alsook de raden van Bedum, De Marne en Eemsmondvanavond een historisch besluit is genomen. Een belangrijke stap in de
richting van (herindeling per) 1 januari 2019.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 15 juni 2017.

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,
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