Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum
op 6 september 2016 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema, A.T. Molenhuis, G. Groen
ChristenUnie: H. Walma, D. Knoops
Groen Links: W.M. Scheepstra-Beukers, A.A.M. Bruininks
PvdA: J. W. Nanninga, H.P. de Vink
CDA: P.F. Ritzema, Y. Sijbrandij
VVD: H.T. Jonkman
CDW 2.0: N.R. Werkman

Tevens aanwezig: de wethouders H. Blok (CU), M.M.H. Verschuren (GL) en B.G.
Westerink (CDA)
Met kennisgeving afwezig: R.M. Prummel (D66) en P. Wieringa (GB)
Verslaglegging: J. van der Meer
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering – de eerste na het zomerreces – met
een woord van welkom aan de aanwezigen en degenen die thuis de
raadsuitzending via internet volgen. Melding wordt gemaakt van de
afwezigheid van de raadsleden Prummel (D66) en Wieringa (GB). Van
laatstgenoemd raadslid is – zo deelt de voorzitter mee – een brief
ontvangen, waarin de heer Wieringa zijn ontslag indient als raadslid. De
raadsvoorzitter zal, samen met de griffier, een bezoek brengen aan de
heer Wieringa om hem te bedanken voor zijn inzet voor de gemeente
Winsum. De voorzitter stelt vervolgens voor over te gaan tot opiniërende
bespreking van het Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant.

2.

Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant
Voorgesteld besluit:
De geuite wensen en bedenkingen bij de bespreking van het “Verkennend
startdocument herindeling BMWE-variant” samen met die van de andere
drie gemeenteraden vast te leggen in een bijlage bij het startdocument en
deze met het startdocument toe te zenden aan het college van
gedeputeerde staten van de provincie Groningen.
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Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen
concludeert de voorzitter dat:
-

3.

van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen te uiten
betreffende het verkennende startdocument geen gebruik wordt
gemaakt;
de raad het college van Gedeputeerde Staten oproept zo spoedig
mogelijk een besluit te nemen dat het mogelijk maakt dat de
BMWE-gemeenten de verdere uitwerking van deze
herindelingsvariant ter hand kunnen nemen.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering
van 27 september 2016.
De raad voornoemd,

M.A.P. Michels, voorzitter

drs. J. van der Meer MMC, griffier
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