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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 15 december 2016 19.30 uur 

 

Voorzitter:     H.P. Bakker 

Griffier: H.P. Reijsoo 

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

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Hoekzema 

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

Tevens aanwezig: CDK F.J. Paas en burg. van Groningen P.E.J. den Oudsten 
   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom onder wie CDK dhr. 

Paas en burg. Den Oudsten van de stad Groningen. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Notulen vergaderingen 27 oktober 2016 en 8/10 november 2016 (bijlagen worden separaat 

verzonden) 
27 oktober 

De Vries, 

n.a.v.. 

CU merkte op p.1 op dat er “een notitie - geen onderzoek” kwam, maar de resultaten van 

dat onderzoek stonden kort samengevat in een brief van 4 okt. jl. en verder in de bijlage bij 

die brief die iets later in de leesmap is gelegd. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
8&10 nov. 

n.a.v..  
Bij aanwezigen Kuiper i.p.v. Bolt vermelden. Blz. 7. weth. Van Dijk heeft toegezegde eva-

luatie Thuiszorg zelf nog niet ontvangen. PvdA neemt aan dat notitie erfgoed gem. Bedum 

tevens erfgoedlijst zal bevatten die o.b.v. erfgoedverordening is samengesteld. Wh. De 

Vries zal in een notitie aangeven hoe college het traject met karakteristie-

ke/beeldbepalende panden gaat aanvliegen. Voorzitter vat samen dat weth. De Vries de 

suggestie c.q. bestelling goed heeft gehoord. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 065) 

4. Ontsluitingsweg Bedum (rv nr 066) 

5. Vaststelling Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

Omgevingsrecht Groningen en Verbeterplan VTH gemeente Bedum (rv nr 067) 

6. Najaarsnota 2016 (rv nr 068) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nrs. 065 t/m 068 wordt besloten. 
  

7.  Begrotingswijzigingen (rv nr 069) 
Voorzitter Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 

 

8.  Afscheid K.W. Hoekzema (rv nr 070) 
Berghuis Houdt als nestor afscheidstoespraak voor dhr. Hoekzema en overhandigt hem als cadeau 

namens de raad een straatnaambord met het opschrift `K.W. Hoekzemaweg`. Zie bijlage. 
Voorzitter Houdt afscheidstoespraak voor dhr. Hoekzema (zie bijlage), verklaart dat het Zijne Majes-

teit heeft behaagd dhr. Hoekzema wegens diens inzet en verdiensten voor de Bedumse sa-

menleving te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau  en speldt hem de bijbeho-

rende versierselen op. 
Hoekzema Wil graag diverse mensen bedanken. Allereerst bedankt hij de raadscollega’s aan deze ta-

fel voor de prettige samenwerking, in het bijzonder de nestor van de raad voor al zijn 

mooie woorden, en ook het college voor het zomaar even kunnen binnenlopen voor een 

praatje over koetjes en kalfjes maar ook over zaken die ertoe doen. Dat heeft hem zeker 

goed gedaan. Bedankt de voorzitter van deze raad voor al zijn mooie woorden en de raads-

griffier in het bijzonder voor zijn steun, vooral de laatste anderhalf jaar. Bedankt ook zijn 

lieve echtgenote voor de vrijheid die ze gaf om dit werk als raadslid te kunnen doen voor 

de gemeenschap van Bedum. Hoopt dan ook dat hij iets heeft kunnen betekenen voor deze 

gemeente en al haar inwoners. Dankt in het bijzonder zijn familie en vrienden voor hun be-

trokkenheid.  
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Wil de aanwezigen tot slot nog het volgende niet onthouden: wenst een ieder in deze zaal 

en ook ver daar buiten gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017 toe.   

 

9.  Afscheid H.P. Bakker 
Berghuis Houdt als nestor afscheidstoespraak voor vertrekkend burgemeester drs. H.P. Bakker (zie 

bijlage).  
Paas Houdt afscheidstoespraak voor dhr. Bakker, meldt dat het Zijne Majesteit heeft behaagd 

dhr. Bakker tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau te benoemen en speldt hem de bijbe-

horende versierselen op. (Zie bijlage). 
Bakker Stipt in reactie op de toespraken anekdotisch e.e.a. uit zijn burgemeesterschap aan, daarbij 

zijn echtgenote dank zeggend voor alle momenten waarop zij bereid was hem af te staan 

aan de gemeente Bedum en betuigt tot slot aan de hand van een citaat van de al evenmin 

door dualisme gehinderde burgemeester Van Zevenhoven uit 1917 de heren wethouders 

zijn dank voor de ijver waarmee zij getracht hebben de gemeente te dienen in het voorbe-

reiden van zaken die in de raad tot beslissing moesten komen, alsmede voor de trouwe bij-

stand die hij van de secretaris en gedualiseerd ook van de griffier ontving. (Zie verder 

www.bedum.nl, c.q. de website van de heringedeelde gemeente voor het videoverslag).   

 

10.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.45 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016, 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

http://www.bedum.nl/

