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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 8 en 10 november 2016  

om 19.30 uur 

 

Voorzitter:     H.P. Bakker 

Griffier: H.P. Reijsoo 

 

Aanwezige raadsleden: CDA: Wijnstra, Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes  

PvdA: Kuiper, Heres, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Hoekzema 

Tevens aanwezig de collegeleden:  Van Dijk, Van de Kolk, De Vries 

Aanwezige insprekers: A. Vliem (voor St. De Kern en Plaatselijk Belang Zuidwolde) 

H. Hoiting (voor VV Noordwolde).  
   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt con-

form vastgesteld. Meldt dat dhr. De Jong zich heeft afgemeld. Memoreert dat vanmiddag 

verschillende Bedumers bij de indrukwekkende begrafenisdienst van Bert Smallenbroek 

aanwezig zijn geweest die ruim 20 jaar in Bedum burgemeester is geweest. Schetst wat 

voor burgemeester Bert Smallenbroek was a.d.h.v. een persoonlijke herinnering. Consta-

teert dat agenda conform kan worden vastgesteld. 
 

2. Notulen raadsvergadering 13 oktober 2016 
Voorzitter Constateert dat dit verslag ongewijzigd kan worden vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Voorzitter Constateert de stukken conform voorstel kunnen worden afgehandeld. 
 

4. Begroting 2017 (rv nr 059) 
Vliem Spreekt in t.a.v. Begroting 2017, zie bijlage. 
Hoiting Spreekt in t.a.v. Begroting 2017, zie bijlage.  
 

4a.  Algemene Beschouwingen 
Wijnstra Houdt Algemene Beschouwingen voor het CDA, zie bijlage. 
Heres Houdt Algemene Beschouwingen voor de PvdA, zie bijlage. 
Berghuis Houdt Algemene Beschouwingen voor de ChristenUnie, zie bijlage.  
Hoekzema Houdt Algemene Beschouwingen voor de VVD, zie bijlage.  
Voorzitter Heropent vergadering na korte schorsing. 

 

4b. Reactie van het college op de Algemene Beschouwingen 
V.d. Kolk Reageert in eerste termijn, zie bijlage. 
Berghuis Wil opm. pfh over weerstandsvermogen De Beemden nuanceren. CU maakt zich zorgen 

over slinkend eigen vermogen van zwembad omdat de tekorten in meerjarig perspectief 

blijven oplopen ook al doneert de gemeente € 25.000,- jaarlijks aan het bad.  
V.d. Kolk College vindt dat zwembad met die aanzienlijke donatie quitte moet kunnen draaien en 

vraagt van zwembadbestuur instelling om in te blijven inspelen op nieuwe kansen. College 

is er niet voor om alle problemen van het zwembad op te lossen. Blijft ontwikkeling wel 

monitoren ook ahdv jaarrekening en begroting van het zwembad. Begrijpt dat CU ervoor 

pleit de donatie te verhogen om het eigen vermogen van het bad op peil te helpen houden. 
Berghuis Dat klopt, maar dat pleidooi is ingegeven door boekhoudkundige regels. 
Voorzitter Resumeert dat college de bezuiniging halveert maar dan ook een prestatie verwacht van het 

zwembadbestuur. Als CU die naar waarde schat aan de voorkant, hoopt het college dat het 

bestuur niet zal interen op het vermogen. De tijd zal leren of het zo uitpakt maar boek-

houdkundig zit het zo in elkaar.  
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Van Dijk Reageert in eerste termijn, zie bijlage. 
De Vries Reageert in eerste termijn, zie bijlage. 
Voorzitter Reageert in eerste termijn, zie bijlage. 
Voorzitter Schorst vergadering om 21.44 u. tot a.s. donderdag 10 nov. 19.30 u. 

 

4c. Voortzetting van de vergadering op 10 november, bijdragen in tweede termijn van de 

fracties 
Voorzitter Heropent vergadering, geeft fracties gelegenheid tot leveren van bijdragen in 2

e
 termijn. 

Wijnstra Reageert in 2
e
 termijn. Dankt voor uitgebreide en heldere beantwoording 1

e
 termijn. Kom 

nog terug op enkele onduidelijkheden. Dat er weinig kritiek kwam op voorliggend beleid 

heeft alles te maken met de uitstekende begroting die voorligt waarin ruimte geboden is 

voor nieuw beleid en iedereen aan zijn trekken komt. Komt nog terug op enkele zorgpun-

ten die geuit zijn en bijdragen uit andere fracties. Is verheugd dat digitale dienstverlening 

ook wat PvdA betreft meer aandacht mag krijgen. CDA zou graag nog een stapje gezet wil-

len zien met digitaal agendabeheer. Is blij met aandacht die PvdA vraagt voor glasvezel-

netwerk. CU heeft stilgestaan bij de gemeentelijke monumentenlijst en daarmee verwoord 

wat het CDA ook zo voelt, maar met de kleine nuance dat ook uit de beantwoording van 

wethouder blijkt dat de woningen en panden die als monumenten zijn aangemerkt, niet 

zomaar worden gesloopt. Gaat er ook vanuit dat eigenaren dergelijke panden iha. in goede 

staat willen houden, heeft daar minder zorgen over dan CU. Heeft in bijdrage van CU in 

eerste termijn wel indicatie van middelen bij die wens gemist. CU bepleitte om voor hand-

haven van snelheid aan Wilhelminalaan boa´s in te zetten. CDA zou die ook ingezet willen 

zien bij handhaving van parkeerbeleid bij o.a. scholen. CU benoemde onderhoud begraaf-

plaatsen. College heeft raad daarin bediend met notitie. Geplande bezuinigingen worden 

gedeeltelijk teruggedraaid. CDA ziet graag goede kosten-batenanalyse over voorzien van 

paden rond begraafplaatsen met asfalt dan wel met grind. Over smaak valt niet te twisten, 

CDA ziet daar het liefst grind maar sluit niet uit dat asfalt voor ouderen met een rollator 

verkieslijker kan zijn. Steunt oproep VVD inzake meenemen van Boterdiep WZ. Verbaast 

zich wel dat VVD de woonvisie niet meer nodig vindt en al lijkt te weten waar de tekorten 

zitten. Ziet zelf graag woonvisie tegemoet om te zien of het aantal geplande woningen vol-

doende zal zijn of dat er een schepje bij moet. Hoort graag hoe dhr. Hoekzema,  voor wie 

deze begroting de laatste keer is, het voor zich ziet om geplande bezuinigingen terug te 

draaien zonder ozb verhoging. Voorziet zelf een probleem als er geen extra geld bij komt. 

Bedum scoort op Coelo lijst met 157
e
 plaats op 395 gemeenten niet slecht maar staat op de 

schaal van de prov. Groningen op een gedeelde vijfde plek van de 23: aanzienlijk rooskleu-

riger dan VVD doet voorkomen. VVD schetst wb. gelden schadeafhandeling door NAM 

een verhouding investering/onderzoek van 20/80 maar die is 36/64, dat is nog steeds rela-

tief veel geld voor onderzoek maar aanzienlijk beter, van elke € 100,- wordt nog steeds € 

64,- echt werk verzet. Komt nu op beide insprekers. Dhr. Vliem uit Zuidwolde had het 

over cofinanciering leefbaarheidsprojecten, bestuurslid VV Noordwolde over lichtmasten 

rond Wetraveld. Indertijd is hier bij komst van nieuwe gymzaal naast de school uitgebreid 

gediscussieerd of daar een multifunctioneler karakter aan kon worden gegeven. CDA is 

daar altijd voorstander van geweest zo zullen de aanwezige mensen uit Zuidwolde kunnen 

beamen, maar feitelijk is dat toen tegengehouden door bevolking uit Zuidwolde zelf. CDA 

vindt het dus mooi dat er een nieuwe wind is gaan waaien en er ook gezamenlijk wordt ge-

keken of het mogelijk is het op een andere manier in te vullen; daar vindt men het CDA 

aan zijn zijde, even los van de vraag of dit per definitie in de begroting terug te vinden zou 

moeten zijn. Vind dat dit ook goed afgewogen moet worden bij plannen voor de kern. Te-

recht herinnert dhr. Hoiting het CDA eraan wat zij over verlichting van het Wetraveld in 

Noordwolde heeft gezegd, maar het is niet te doen gebruikelijk dat soort details in het col-

legeprogramma op te nemen. Er is toen ook gewisseld dat het in de sportnota vermeld 

stond. VV Noordwolde heeft daarvoor een nieuw Wetraveld gekregen, kantine en kleed-
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kamers zijn verbouwd, afgelopen jaar is het hoofdveld vernieuwd. CDA vond dat met de 

lichtmasten even pas op de plaats moest worden gemaakt omdat er toch ook een behoorlij-

ke schuldenlast lag bij de voetbalclub. Nu dat de goede kant op is gegaan en de schulden 

zijn ingelost en het sportief met deze club ook buitengewoon goed gaat met enthousiaste 

leden vindt het CDA dat dit punt opnieuw op de agenda kan en moet worden gezet. Is be-

nieuwd of ook de overige fracties vinden dat dit opnieuw op de begroting gezet kan wor-

den. Komt terug op programma’s. Prog. 0: Gaf al steun aan voorstel om € 50.000,- be-

schikbaar te stellen voor cofinanciering voor leefbaarheidsprojecten. Indien er meerdere 

initiatieven volgen kan dit budget wat CDA betreft worden bijgesteld. Juicht vervolg en 

takenuitbreiding van dorpencoördinator toe om initiatieven van inwoners te stimuleren 

maar stelt wel voor deze aanpak in 2017 te evalueren. Zelfs met dorpencoördinator aan de 

knoppen vindt het CDA wel dat dit project de gemeente meer kan en wellicht ook moet op-

leveren. Dankt pfh voor positief ontvangen van suggestie van CDA om externe projectlei-

ders in te zetten voor immense opgaven die er liggen. Dit zal "de vaart erin houden" maar 

op welke projecten denkt college deze projectleiders in te zetten? Prog. 1 waarop baseert 

pfh verwachting dat beoogde financiële besparing op straatverlichting zal worden gehaald 

en zijn er concrete cijfers te geven? Prog. 2 Benadrukt nogmaals belang van verdubbeling 

van deel Eemshavenweg. Welke stappen neemt college om dit wederom onder aandacht 

van provincie te brengen, die het niet in de POP heeft opgenomen. Vindt refereren aan 

fietsstrategie wat te mager antwoord, zei in 1
e
 termijn al dat je in tijden van schaarste plan-

nen voor toekomst moet maken, ziet aanleg van fiets- en wandelpaden graag concreet uit-

gewerkt en ter hand genomen, en als bijv. onttrekking aan AR zou vergen vindt college 

CDA aan zijn zijde. Prog. 4: Horizon zal worden vervangen i.p.v. verstevigd, heeft college 

al inzicht in evt. meerkosten/minderkosten (afboeking boekwaarden enz.) tov. net vastge-

steld scholenplan? Hoe kijkt college aan tegen standpunt om meerkosten ontstaan door 

vertragingen te verhalen op vertragende partij? Prog. 5: pfh is niet ingegaan op wens CDA 

om te onderzoeken of Bedumer sportaccommodaties meer multifunctioneel kunnen worden 

ingezet. Prog.8  CDA heeft aangegeven verheugd te zijn dat meerdere plannen, projecten 

en initiatieven in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering komen. College antwoordde 

CDA te verwachten dat W&B dit jaar beslist over start bouw Vogelzang, CDA vindt dit 

iets te vrijblijvend en ziet graag dat college de druk erop houdt bij W&B. Prog. 9 Over 

scheefgroei OZB komt een notitie naar het college. Ziet die graag gedeeld met de raad. 
Heres Reageert in 2

e
 termijn, zie bijlage. 

Berghuis Reageert in 2
e
 termijn, zie bijlage.  

Hoekzema Reageert in 2
e
 termijn, zie bijlage.  

Hoekzema Komt terug op wat CDA richting VVD heeft gezegd. Dankt het CDA en ook de PvdA dat 

ook zij vinden dat Boterdiep WZ na 30 jaar een keer een facelift moet hebben. Wat OZB 

betreft is VVD in het verleden meegegaan met de 6,5 % verhoging, terwijl dat zoals be-

kend voor de VVD een heel grote stap was, maar dit was toen financieel noodzakelijk. Ge-

zien de begroting nu vindt de VVD dat de ozb ook met alle andere goede dingen wel een 

tandje lager kan.  
Berghuis Maar dan wordt de kloof met andere gemeenten met wie Bedum straks samengaat nog veel 

groter. Hoe ziet de VVD dat dan? 
Hoekzema De heer Berghuis heeft het alleen over de omliggende gemeenten maar VVD wees erop dat 

Bedum met de OZB landelijk beneden de helft van gemeenten staat die goedkoop zijn.   
Berghuis Ja maar dat kost geen geld, maar in de nieuwe samenwerkingsvorm BMWE kost het Be-

dum wel geld. Daar moet het verschil dan toch overbrugd worden? Stelt VVD daar extra 

geld voor beschikbaar? 
Hoekzema Die nieuwe gemeente zal straks meer geld nodig hebben en dan de OZB weer verhogen. 

De VVD zal dan kritisch kijken of dat nodig is. De reden dat Bedum op dit moment met de 

OZB goedkoper is, heeft hij al meermalen verteld: omdat Bedum qua grondgebied heel 

klein is, weinig wegen telt, wel veel inwoners telt. Dat maakt dat Bedum financieel zo´n 
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gezonde gemeente is en dat kun je niet van alle gemeenten zeggen. 
Berghuis Mee eens maar gaat de aanpassing van het OZB-tarief dan straks uit van het hoogste of het 

laagste tarief binnen de deelnemende gemeenten? Voelt zich dan beter thuis bij de opmer-

king van de raadsvoorzitter om naar het gemiddelde van alle gemeenten te kijken. Daar 

kom je verder mee dan te kijken naar een heel laag OZB-tarief want dan kon je wel eens 

van een koude kermis thuiskomen. 
Hoekzema Wacht dat dan wel af als de nieuwe gemeente komt. Je ziet momenteel al het voorbeeld in 

Haren waar om het hoofd boven water te houden in zelfstandigheid een enorme OZB-

verhoging komt waar geen burger op zit te wachten. En om dan in Bedum de OZB 5 jaar 

lang 6,5% te verhogen is ongeveer 35% in totaal, dat is wel een heel grote verhoging.  
Berghuis Maar als Bedum samengaat met gemeentes die veel hoger zitten met hun OZB en Bedum 

alleen maar naar beneden is gegaan kost dat financieel nog veel meer om te overbruggen.  
Hoekzema Dat kan best zo zijn. Komt nog even terug op betoog van CU over veel bomen c.q. wolden. 

Heeft het even nagekeken maar ‘wolden’ staat eigenlijk voor heel veel water met struiken 

en geen bomen. En de VVD is altijd tegen geweest op bos in het landschap van Groningen. 

De VVD wil het weidse landschap van Groningen houden zoals het is, dus CU krijgt daar-

in geen steun van de VVD. Maakt na de laatste raadsvergadering komende maand decem-

ber geen deel meer uit van de gemeenteraad. Dit is dus ook zijn laatste begrotingsvergade-

ring waar hij actief aan deelneemt. Een begroting die laat zien dat Bedum een gezonde fi-

nanciële gemeente is. Het is zeker niet zo dat hij er geen zin meer in heeft, hij doet het nog 

steeds met plezier maar na zijn ziekte in 2015 valt het raadslidmaatschap hem zwaar. 

Hoopt dat hij voor de gemeente en haar burgers iets heeft mogen betekenen de afgelopen 

15 jaar. Wil dan ook het college, de raadsleden en de ambtenaren van de binnen-en buiten-

dienst bedanken voor de prettige samenwerking. In het bijzonder wil hij de griffier bedan-

ken voor alle steun met name de laatste tijd. 

 

4d. Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn  
V.d. Kolk Loopt punten langs die in raad benoemd zijn. Zal gelet op raadsmeerderheid die daarvoor 

is de mogelijkheid voor ledverlichting rond veld 2 van de VV Noordwolde onderzoeken 

maar zegt VVD nog niet na dat de armaturen er gewoon moeten komen. Qua toezegging 

stond er alleen in VJN van 2007 dat er besluitvorming over diende plaats te vinden. Van 

plaatsing van lichtmasten is destijds afgezien omdat de capaciteit van de kabel onvoldoen-

de was. LED was toen niet aan de orde. Ambtelijk wordt het mogelijk maar niet 100% ze-

ker geacht dat de bestaande kabel toereikend is voor ledverlichting. Het zal goed verkend 

moeten worden om zeker te weten of het mogelijk is. College zal onderzoeken of het kan 

en of er additionele fondsen te verwerven zijn, dat is ook bij het vorige project gebeurd 

maar ligt nu ook voor de hand evenals inzetten van zelfwerkzaamheid. College zal de plus-

sen en minnen helder op een rij zetten en het dan voorleggen aan de raad; het zit niet in de 

gemeentebegroting verwerkt. Antwoordt CDA dat sportaccommodaties tot zekere hoogte 

multifunctioneel kunnen worden ingezet. Dat is ook staand beleid. Ook muziekverenigin-

gen maken gebruik van de sporthal, discozwemmen is af en toe aan de orde in het zwem-

bad en het kunstgrasveld voor de hockey wordt af en toe gebruikt voor buitenschoolse ac-

tiviteiten, kinderen uit de wijk maken daar ook regelmatig gebruik van, maar grasvelden 

bijvoorbeeld zijn er maar tot op zekere hoogte geschikt voor, hier past enige voorzichtig-

heid, maar wellicht komt dit voldoende tegemoet aan de vraag van het CDA. Heeft in eer-

ste termijn genoemd dat W&B voornemens is op korte termijn over bouw op locatie Vo-

gelzang te besluiten. Gaat er vanuit dat dat volgend jaar gebeurt. Zal in het bestuurlijk 

overleg aangeven dat dit nadrukkelijk ook door de raad gewenst wordt. Zegt ook de door 

het CDA gevraagde notitie toe met een vergelijking van OZB voor woningen en niet-

woningen. Die zal ook benut worden bij opstelling van Begroting 2018. CU waarschuwt 

op zich terecht voor financieel minder goede tijden. Waar het gaat om VPB worden met 

externe ondersteuning m.n. de grondexploitaties doorgelicht. Daar zit een eventueel risico, 
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maar ook de gevolgen daarvan lijken zeer beperkt aangezien de eventuele belastingplicht 

zal drukken op de winst die in de grondexploitaties is opgenomen, en bij de gemeente Be-

dum is daar geen sprake van. Het resultaat van de grexen wordt niet geraamd, alleen wan-

neer er een verwacht tekort is wordt er een voorziening gevormd. De assurantieportefeuille 

heeft de constante aandacht van het college, een medewerker richt zich daar ook 1 dag per 

week op, de portefeuille van Bedum wordt ook beheerd en indien nodig ook op aangepast. 

VVD vraagt in navolging van PvdA om extra aandacht voor jongeren en schulden. In eer-

ste termijn heeft collega Van Dijk helder gemaakt dat dit onderwerp al aandacht heeft. Wil 

overigens ook gezegd hebben dat niet alleen de overheid daarvoor verantwoordelijk is 

maar dat m.n. ook ouders, omstanders en jongeren zelf daar ook een belangrijke verant-

woordelijkheid dragen; dat geldt voor elke, ook jonge, volwassene. Maar het is het college 

duidelijk dat de VVD daar graag een schepje bovenop ziet omdat jongeren nog aan het be-

gin van hun volwassen leeftijd staan. Zal dit punt daarom wederom agenderen in BMW-

verband en met Winsum vragen dit onderwerp komend jaar onder de loep te nemen. 

Noemde in eerste termijn ook als mogelijke oplossing dat meer vrijwilligers bij het voor-

jaarsonderhoud betrokken zullen worden; die optie is door het zwembadbestuur zelf ook 

genoemd. Wil ook nog best eens kijken naar de opties die in de sportnota staan, en staat 

ook open voor opties die in de wandelgangen genoemd worden; alle opties kunnen reëel 

zijn, waarbij het overigens niet de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente maar 

van het zwembad zelf is om daar invulling aan te geven. Wil die verantwoordelijkheid ook 

graag daar houden. Merkt ter aanvulling op wat de VVD stelt op dat de raad voorheen 

heeft besloten om de energiekosten ten laste te brengen van de gemeentebegroting, maar 

dat is dus geen subsidie aan het zwembad; dat is ook wel van belang om hier even te noe-

men. Heeft in eerste termijn geschetst dat Bedum financieel een heel mooie begroting 

heeft. In alle wensen die bij de voorjaarsnota geformuleerd waren kon worden voorzien, 

terwijl college bij de voorjaarsnota nog in de veronderstelling was dat er echte keuzes ge-

maakt zouden moeten worden. Dat blijkt niet nodig, heeft in eerste termijn ook gezegd dat 

zelfs meer dan die wensen in vervulling kunnen gaan, somt daarbij op: het centrum, de re-

constructie Molenweg/Boterdiep ZZ - refereert hierbij naar p.6 waarin nog eens geëxplici-

teerd wordt wat de heer Heres nadrukkelijk zegt, maar ook de subsidie voor de SWB die 

voor een deel gerepareerd wordt, en ook - dat is een hele forse - de efficiencytaakstelling 

als gevolg van de herindeling die geschrapt is: een bedrag van € 1 ton. Met een restbedrag 

van € 202.000,- in 2020 zijn dat prachtige zwarte cijfers. Noemde bij voorjaarsnota ook al 

dat economen heel positief zijn over de economie, maar bekend is ook - en fracties refe-

reerden daar ook aan, Hiltermann memorerend - dat het gesternte in de wereld heel onze-

ker is. Je kunt wel zeggen dat de wereldeconomie ver van je af ligt maar dat kan direct of 

indirect ook gevolgen voor de gemeente hebben. De betreffende econoom zei een half jaar 

geleden ook dat het heel goed ging maar dat er geen Brexit moest plaatsvinden en Trump 

niet aan de macht moest komen. Beide gebeuren nu en met name wat Trump betreft staat 

iedereen te kijken hoe dat gaat uitpakken voor de wereldeconomie: valt het mee, of krijgt 

de economie een fikse optater. Dat is ongewis. Vandaar ook dat het college hoopt – en ook 

zijn slotconclusie in tweede termijn is – dat er uitgaande van de bestaande parameters in 

2020 inderdaad nog € 202.000,- over zal zijn maar dat dat niet zeker is gelet op blijvende 

financiële risico’s en onzekerheden. Kan desalniettemin met de raad ook heel erg tevreden 

zijn en met een zeker gevoel van blijheid naar deze begroting kijken. Wil overigens rich-

ting dhr. Hoekzema nog opmerken dat hij gemeenten met eenzelfde compacte omvang kent 

die ook heel goede omgevingscondities hebben maar het niet zo goed doen als Bedum. Het 

is ook een verdienste van dit gemeentebestuur met zijn jarenlange solide financiële beleid.  
Van Dijk Geeft reactie in 2

e
 termijn, zie bijlage. 

De Vries Geeft reactie in 2
e
 termijn, zie bijlage. Toevoeging/toezeggingen: College steunt extra in-

zet van personeel inzake herindelingsdossier, aardbevingsdossier, sociale domein, scho-

lenprogramma en enkele grote civiele projecten. De herijking van bestemmingsplannen 

bijv. zal worden uitbesteed aan marktpartijen. Inzicht in gerealiseerde besparingen mbv 
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nieuwe led openbare verlichting in vrnl. Bedum-West zal gegeven worden bij jaarrekening 

2016 en VJN 17.  Zal zich maximaal inzetten voor aanleg van 380 kV-kabel. Zegt toe over-

leg te plannen met werkgroep Verkeer in Onderdendam. Opname van de verdubbeling van 

de Eemshavenweg in de omgevingsvisie van de provincie Groningen was een belangrijke 

voorwaarde om dat project concreter te krijgen. Nu de verdubbeling van de Eemshaven-

weg daar niet in zit was de teleurstelling bij hem en de collega’s van Loppersum en 

Eemsmond groot. Heeft inmiddels wat meer energie op dit dossier gekregen mede dankzij 

de attentie vanuit de raad om daar opnieuw over na te denken. Binnenkort zal er meer 

overleg zijn binnen de BMWE samenwerking richting de herindeling. Zal in het overleg 

met zijn collega portefeuillehouders op dit dossier kijken hoe men in dezen gevieren een 

vuist kan maken richting de provincie. Zal verslagen LTO-overleg in leesmap ter inzage 

leggen. Na inventarisatie van beeldbepalende panden die – daar zijn college en raad het 

over eens – sowieso moet gebeuren, kan de keuze voor een gemeentelijke monumentenlijst 

terecht, zoals CU zelf zegt, gemaakt worden. Zegt verder evaluatie van groenonderhoud 

toe na de zomer van 2017. 
Voorzitter Geeft reactie in 2

e
 termijn, zie bijlage. Heeft inzake besluitvorming genoteerd dat er voor-

stellen c.q. notities richting de raad gaan komen inzake ledverlichting in Noordwolde, de 

Woz waar het gaat om de verhouding tussen woningen en niet-woningen, Huishoudelijke 

Ondersteuning en de gevolgen van de uitspraak van de Raad van Beroep, de dorpshuis-

functie in Zuidwolde, het verkeer in Onderdendam, het groen in Zuidwolde en de erf-

goedlijst. Stelt vast dat de beraadslagingen hiermee zijn afgerond. 

 

4e. Vaststelling van de Begroting 2017 (rv nr 059) 
Voorzitter Constateert dat de begroting 2017 inclusief de meerjarenraming 2018-2020 met algemene 

stemmen wordt aangenomen. 

 

5. Gemeentelijke heffingen 2016 (rv nr 060) 
Heres Wil nog kort even reageren, in het DvhN stond iets over de evenementenvergunning. Daar 

kan men als gemeenteraadsleden niet bij achterblijven. Steunt maatregelen die college 

daaromtrent heeft genomen. Hoopt dat alle organisaties daarin aanleiding zien om toch nog 

wat meer evenementen in de gemeente Bedum te organiseren. Heeft geconstateerd dat col-

lege zonder opgave van reden heeft besloten om leges voor voltrekken van huwelijken niet 

te verhogen. Beoogt college hiermee dat Bedum het Gretna Green van Nederland wordt? 
 Voorzitter Antwoordt dat college zoals bekend leges voor evenementenvergunningen achterwege wil 

laten omdat het te vaak gebeurde dat de gemeente met de linkerhand leges wilde innen 

maar met de rechterhand vanwege de plaatselijke betrokkenheid of het goede doel weer 

kwijtschelding moest regelen. Begrijpt dus oproep van PvdA en college beoogt ook dat er 

meer ruimte is voor feesten en partijen. Dat kan dan in elk geval niet gehinderd worden 

door de legeskosten. Maar hoopt dan ook dat de veiligheidsregio en de politie een duit in 

het zakje doet om de bureaucratie wat te verminderen. Want qua aantrekkelijkheid voor 

vrijwilligers om een evenement te organiseren valt er nog wel een verbeterslagje door te 

voeren. Komt nu op de huwelijken, waarom geen verhoging van leges en wil Bedum Gret-

na Green worden. Volgens hem het laatste in elk geval niet. Laat verdere beantwoording 

aan pfh Financiën over. 
 V.d. Kolk Ervan uitgaande dat dhr. Heres gelijk heeft – heeft diens bewering niet kunnen checken op 

dit moment – wil college zoals gezegd meer ruimte voor feesten en partijen, en dus ook dat 

Bedum een vriendelijke gemeente is voor het sluiten van huwelijken.  
 Heres Kent evenals dhr. Wijnstra als bestuurslid van de Stichting Bedrijvenvoetbal uit eigen er-

varing de bureaucratie rond vergunningen, dit is inderdaad een veel te omslachtig gebeu-

ren. Ondersteunt volledig wat de voorzitter hierover zei. 
 Voorzitter Zal zo nodig die boodschap nogmaals overbrengen aan externe partijen. Constateert dat 

unaniem conform het voorstel wordt besloten.  
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6 Begrotingswijzigingen (rv nr 061) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform het voorstel wordt besloten. 

 

7.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.10 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2016, 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 8 & 10 november 2016 
V,d. 

Kolk 
4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt voorstel inzake ledverlichting rond Wetraveld 2 van VV 

Noordwolde. 
V.d. 

Kolk 
4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt notitie inzake de verhouding van de Woz voor woningen en 

niet-woningen in de gemeente Bedum.  
Van Dijk 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt notitie inzake Huishoudelijke Ondersteuning en de gevolgen 

van de uitspraak van de Raad van Beroep. 
Van Dijk 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt notitie inzake dorpshuisfunctie in Zuidwolde. 
De Vries  4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt een voorstel inzake het groen in Zuidwolde. 
De Vries  4. Begroting 2017 (rv nr 059) Besparing door ledverlichting wordt bij Jaarrekening 2016 en VJN 2017 

inzichtelijk gemaakt. 
De Vries 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Pfh zal overleg plannen met werkgroep Verkeer Onderdendam. 
De Vries 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad mag van pfh maximale inspanning verwachten inzake realisatie van 

ondergrondse 380kV kabel. Geeft begin december a.s. stand van zaken.  
De Vries 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt notitie inzake erfgoed in de gemeente Bedum. 
De Vries 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Raad krijgt na zomer 2017 evaluatie van gemeentelijk groenonderhoud. 
De Vries 4. Begroting 2017 (rv nr 059) Verslagen van het LTO-overleg komen in de leesmap ter inzage. 
College 4. Begroting 2017 (rv nr 059) College steunt extra inzet van personeel inzake herindelingsdossier, aard-

bevingsdossier, sociale domein, scholenprogramma en enkele grote civiele 

projecten. Sommige projecten zoals de herijking van bestemmingsplannen 

zullen worden uitbesteed aan marktpartijen. 

 


