Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Winsum op 18 februari 2014 in de raadzaal
Voorzitter: M.A.P. Michels
Griffier: J. van der Meer
Aanwezig: PvdA: J. W. Nanninga, W. Berghuis, H.P. de Vink
Gemeentebelangen: G. Kersaan, P. Wieringa, H.J. Krüger
CDA: N.R. Werkman, P.F. Ritzema
VVD: H.T. Jonkman, A.W. Bulthuis
ChristenUnie: H. Blok, D. Knoops
GroenLinks: M.M.H. Verschuren, W.M. ScheepstraBeukers
D66: A.J.M. van der Drift
Tevens aanwezig: de wethouders W. Zorge (PvdA), J. Hoekzema (GB)
en P.E. Broeksma (GrLi)
Met kennisgeving afwezig:
Verslaglegging: J. van der Meer
Opiniërend

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.
2. Vaststelling agenda
De CUfractie verzoek het onderwerp “IHP en haalbaarheidsstudie Brede School”
opiniërend toe te voegen aan de agenda. Besloten wordt genoemd onderwerp als
agendapunt 10a toe te voegen en de agenda overigens conform vast te stellen.
3. Vragenuur
De VVDfractie stelt vragen over de juridische status van het aardgasakkoord en de
daarmee samenhangende consequenties. Vanuit het college wordt door
portefeuillehouder Michels geantwoord.
Door de fractie D66 worden vragen gesteld over de voortgang van de onderzoeken
betreffende mogelijke gemeentelijke herindeling en de daarbij geformuleerde (3)
varianten. Ook deze vragen worden door de heer Michels, als portefeuillehouder,
beantwoord.

4. Mededelingen

a. vanuit het college;
Geen.
b. afgevaardigden vanuit de raad
Geen.
5. Kader/startnota 3 decentralisaties inclusief visie op sociaal domein
Voorstel:
De Visie van de BMWE- gemeenten op het sociale domein en de Startnota 3D

BMWE
vast te stellen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.
6. Cofinanciering ten behoeve van molen Eureka Wetsinge
Voorstel:
Cofinanciering verstrekken ter grootte van € 90.000 ten behoeve van de restauratie van
de molen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.
7. Wijziging legesverordening & tarieventabel 2014
Voorstel:
Vaststellen de verordening op de heffing en de invordering van leges 2014
1e wijziging (Legesverordening 2014, 1e wijziging).
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel heden ook besluitvormend kan worden behandeld.
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Toezegging:
De vindbaarheid van de legesverordening en tarieventabel op de website van de
gemeente zal worden nagegaan. Zo nodig zal gekeken worden naar de mogelijkheid een
zoekfunctie toe te voegen (actie: Broeksma).
8. Beschikbaar stellen budgetten in 2014 in verband met doorgeschoven budgetten 2013
Voorstel:
De raad besluit de budgetten voor de naar 2014 doorgeschoven werkzaamheden uit
2013 tot een bedrag van € 527.479 beschikbaar te stellen in 2014 en dit bedrag te
dekken uit de reserve lopende verplichtingen.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.

9. Evaluatie “Nota Begraven en Begraafplaatsen in de gemeente Winsum“
Voorstel:
De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen over de volgende beslispunten:
1. in te stemmen met de voorgestelde procedure om rechthebbenden te
achterhalen;
2. ingaande 2015 de rechthebbenden aan te schrijven voor verlenging van het
grafrecht.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.
Toezegging:
De raad ontvangt een (voor zover mogelijk) gespecificeerd overzicht van de kosten
(intern/extern) van de actualisatie van de gravenadministratie (actie: Broeksma).
PUNT VAN ORDE:
Gelet op het tijdstip wordt gevraagd of de raad de agenda heden wenst af te handelen of
niet. De raad besluit de agenda heden af te werken.
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10. Jaarstukken 2013 Regiovisie
Voorstel:
1. in te stemmen met de actualisatie van de Regiovisie GroningenAssen, zoals
verwoord in het bijgevoegde rapport "Veranderende contextblijvend perspectief".
Daarmee vindt :
a. commitment plaats voor de voortzetting van de regionale samenwerking;

b. draagvlak voor het realiseren van de hoofddoelstelling "benutten en uitbouwen
van economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten"
c. draagvlak voor de koers die is gericht op de drie speerpunten:

1. Het economische kerngebied verder ontwikkelen het behouden en versterken
van de economische positie van de regio;
2. De interne samenhang versterken  het samenhangende systeem (daily urban
system) goed laten functioneren en ontwikkelen;
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken  de diversiteit aan
woonmilieus, voorzieningen, landschappen en ecologische kwaliteiten koesteren
en versterken.

2. in te stemmen met de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 inclusief de daarin
opgenomen Bereikbaarheidsstrategie, de visie op het hoogwaardig openbaar vervoer
en het Uitvoeringsprogramma.

3. vaststelling van de bijgestelde jaarlijkse bijdrage van € 77. 599 en deze
beschikbaar te stellen van 2015 tot en met 2023 ter bekostiging van de
exploitatie en de realisatie van het meerjareninvesteringsprogramma.

4. in te stemmen met de bijdrage van € 55.428 voor het jaar 2014.
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5. kennis te nemen van de jaarstukken en hierop desgewenst te reageren. Het
programmabureau dienovereenkomstig te berichten.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat het voorstel voor de volgende vergadering besluitvormend kan worden
geagendeerd.

10a.

IHP en haalbaarheidsstudie Brede School
Voorstel:
1.
de actualisatie IHP met daarin de haalbaarheidsverkenning vast te stellen.
2.
de haalbaarheid van een brede school in Baflo nader uit te werken.
3.
een brede school in Winsum nader te verkennen waarbij

het draagvlak voor de brede school in Winsum wordt onderzocht;

inzicht wordt verschaft in welke scholen en welke functies en welk
medegebruik onderdeel van de brede school kunnen zijn al dan niet
in combinatie met het handhaven van één of meerdere bestaande scholen;
 het programma van eisen van de brede school wordt verkend waarin
de dorpse schaal en kleinschaligheid gewaarborgd zijn.
4.
in de nadere uitwerking en de verdere verkenning de financiële gevolgen
nader uit te werken
5.
een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Bespreking:
De raad bespreekt het voorstel. Na het sluiten van de beraadslagingen concludeert de
voorzitter dat nog niet geheel duidelijk is of de raad heden een besluit wil nemen over het
voorstel. Hij stelt voor dit bij het besluitvormende deel van de vergadering (agendapunt
15) nader vast te stellen. Hiermee wordt ingestemd.

BESLUITVORMEND
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11. Besluitenlijst raad 21 januari 2014
Besluit:
Conform.
12. Ingekomen stukken
Besluit:
Conform.

13. Beëindiging opstalcontracten vv Adorp
Voorstel:
1. Een opstalvergoeding van € 35.000, aan vv Adorp toe te kennen,
overeenkomstig artikel 5:99 in samenhang met artikel 5:105 derde lid van het
Burgerlijk Wetboek, artikel 10c van de opstalovereenkomst betreffende de kantine en
artikel 7 van de opstalovereenkomst betreffende het kleedgebouw en het bepaalde in
de beëindigingsovereenkomst betreffende deze opstallen waarin onder meer de
overeengekomen opstalvergoeding is vastgesteld op € 35.000, voor de
gezamenlijke opstallen;
2. Deze kosten voor een bedrag van € 4.200, te dekken uit de post
groenonderhoud;

3.

€ 30.800 te dekken uit de algemene reserve.

Motie:
De fracties GB, VVD en CU dienen een motie in waarin het college wordt verzocht:
• De opstalcontracten met de vv Adorp te beëindigen, zonder verdere verrekening;
• De waarde van de aanwezige opstallen op nul te stellen;
• Ten laste van de gemeente voor de asbestsanering en sloop van de opstallen zorg te
dragen;
• Indien de vv Adorp zich schikt in de hier voorgestelde afwikkeling, ter dekking van
een eventueel negatief saldo bij liquidatie van de voetbalvereniging een regeling te
treffen. Teneinde het saldo goed te kunnen beoordelen dient de vv Adorp een
liquidatiebalans met een accountantsverklaring te overleggen;
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•

De eventueel met deze regeling samenhangende kosten – door opname in de door
de raad vast te stellen bestuursrapportage – ten laste van de algemene reserve te
(laten) brengen.

Besluit:
Conform (PvdA, GL, CDA en D66, samen 8, voor; GB, VVD en CU, samen 7, tegen).
De motie wordt verworpen (GB, VVD en CU, samen 7 voor; PvdA, GL, CDA en D66,
samen 8, tegen)
14. Huisvesting Kinderboekmuseum & upgrading Obergumer kerk
Voorstel:

1. Kennis te nemen van het bidbook van Stichting kinderboek cultuurbezit en Stichting
Oude Groninger Kerken;
2. Een cofinancieringsbijdrage van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het deelproject
van SOGK door plaatsing op de “Clijst”;
3. Een bedrag van € 20.330 beschikbaar te stellen voor een afboeking van de
boekwaarde van het pand Kerkpad 2;
4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 10.000 voor het ontwerp van
de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Obergumer kerk;
5. De kosten onder 2,3, en 4 te dekken uit de algemene reserve;
6. De opbrengst verkoop Hoofdstraat W.4 ten gunste te brengen van de algemene
reserve.
Stemverklaring CDA:
Wij constateren dat er toch wel sprake is van enige willekeur in het toepassen van het
perecentage voor de investeringskosten van dergelijke projecten. Wij bepleiten dan ook
een herijking van het beleid ten aanzien van het toekennen van cofinancieringsbijdragen.
Wij willen dit project niet in gevaar brengen en zullen om die reden dus voor dit project
stemmen en het beschikbaar stellen van de gelden.
Stemverklaring GB:
In zowel opzet als bedoeling van beide projecten kunnen wij ons prima vinden . Het
voorstel om te komen tot cofinanciering kunnen wij daarom steunen. Maar aan het toe te
kennen bedrag voor de stichting Kinderboeken cultuurbezit kunnen we onze steun niet
geven vanwege het feit dat de in de raadsvergadering van 19 mei 2009 vastgestelde
maximale bijdrage van de gemeente van 35% wordt overschreden. Het door het college
naar voren gebrachte argument dat de in het voorstel berekende verkoopwaarde door
bepaalde voorwaarden en omstandigheden lager uit zou vallen dan de in het voorstel
genoemde verkoopwaarde, wordt niet door ingewonnen deskundigenadvies ondersteund.
Van amendering heeft onze fractie afgezien omdat een ruime meerderheid van de raad
reeds kenbaar heeft gemaakt niet voor een amendement met deze inhoud te zullen
stemmen. We zullen daarom tegen het voorstel stemmen omdat onze fractie van mening
is dat bij raadsbesluit vastgestelde grenzen niet kunnen worden overschreden door een
bepaalde wijze van presentatie of vormgeving van een bijdrage in natura.
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Besluit:
Conform (GB 3 tegen).

15. IHP en haalbaarheidsstudie Brede School
Voorstel:
1. de actualisatie IHP met daarin de haalbaarheidsverkenning vast te stellen.
2. de haalbaarheid van een brede school in Baflo nader uit te werken.
3. een brede school in Winsum nader te verkennen waarbij

het draagvlak voor de brede school in Winsum wordt onderzocht;

inzicht wordt verschaft in welke scholen en welke functies en welk
medegebruik onderdeel van de brede school kunnen zijn al dan niet
in combinatie met het handhaven van één of meerdere bestaande scholen;
 het programma van eisen van de brede school wordt verkend waarin
de dorpse schaal en kleinschaligheid gewaarborgd zijn.
4. in de nadere uitwerking en de verdere verkenning de financiële gevolgen
nader uit te werken
5. een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen uit de reserve
onderwijshuisvesting.
Besluit:
De voorzitter vraagt of zijn constatering dat de raad over dit voorstel thans geen besluit
wil nemen en besluitvorming wil verdagen tot 11 maart 2014 juist is. Dit wordt bevestigd
(het onderwerp zal aan de besluitvormende agenda voor de raad van 11 maart 2014
worden toegevoegd).
16. VERVALLEN
17. Beleidskader BMWEgemeenten Minimabeleid ‘t Hoogeland
Voorstel:
Beleidskader BMWEgemeenten Minimabeleid ’t Hoogeland vast te stellen;
Stemverklaring GL:
Hoewel de ondersteuning van genoemde instelling sympathiek is stemmen wij tegen dit
voorstel aangezien de vangnetfunctie die primair een taak van de gemeente is
onvoldoende in dit beleidskader terugkomt.
Stemverklaring GB:
Er vanuit gaande dat de schriftelijke uitleg en aanvulling ten aanzien van uitgangspunt
3 met betrekking tot de vermindering van de armoedeval bij de nadere invulling van de
beleidsregels meegenomen worden kan onze fractie met het voorgstelde besluit akkoord
gaan.

Pagina 8 van 10

Besluit:
Conform (GL 2 tegen).
18. Wijziging legesverordening & tarieventabel 2014
Voorstel:
Vaststellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014
1e wijziging (Legesverordening 2014, 1e wijziging).
Besluit:
Conform.
19. Toezeggingen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de toezeggingenlijst en de daarin vermelde
afdoeningstermijnen;
2. In te stemmen met het verwijderen van de toezeggingen die vermeld zijn op de
pagina “toezeggingen afgedaan”.
Besluit:
Conform.
20. Begrotingswijziging
Besluit:
Conform(uitgezonderd de financiële consequenties betreffende het voorstel IHP en
haalbaarheidsstudie Brede School).
21. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.37 uur.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van
25 maart 2014.
De raad voornoemd,
voorzitter,
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griffier,
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