NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 17 september 2015 om 19.30
uur
Voorzitter:
Griffier:

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo

Aanwezige raadsleden:

CDA: Wijnstra, Koster, Rutgers-Swartjes
PvdA: Bolt, Heres, Rus
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Van Bruggen

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig m.k.:

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt vastgesteld. Feliciteert onder overhandiging van een bloemetje Paul Koster en via hem ook zijn
echtgenote mw. Lucette Ramaharomanana met hun op 28 augustus jl. gesloten huwelijk.
De agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Constateert dat CDA en PvdA vragen over toestroom vluchtelingen hebben gesteld.
Rutgers
Chaos in landen als Irak, Syrië en Libië heeft miljoenen mensen tot vluchteling gemaakt.
Het CDA vindt dat niemand zijn ogen mag sluiten voor deze problematiek die bij de bron
aangepakt moet worden. Daarnaast is er ook de morele plicht om zorg te dragen voor de
ontheemden. Het COA is naarstig op zoek naar nieuwe opvanglocaties, dat kan een asielzoekerscentrum zijn maar ook een tijdelijke noodvoorziening bedoeld voor mensen die
i.v.m. wachttijden voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geen onderdak hebben. CDK Max
van den Berg heeft vorige week alle Groninger gemeenten uitgenodigd om op provinciaal
niveau te zoeken naar goede oplossingen. Het CDA heeft de volgende vragen: 1 Heeft het
college gesproken met de CDK over de vluchtelingenproblematiek. Wat kwam daar uit en
wat betekent dat voor de gemeente Bedum? 2 Heeft het college nagedacht over eventuele
noodopvang in gemeente Bedum? 3. Is het college bereid noodopvang te realiseren in bv.
het (grotendeels) leegstaande gebouw Bederawalda of de sporthal?
Bolt
Dagelijks zijn er schrijnende beelden te zien van de talloze vluchtelingen. Alle overheden
spreken over deze problematiek en het was ook een belangrijk onderwerp in de troonrede.
De minister en de VNG roepen gemeenten op om te onderzoeken wat zij kunnen bijdragen
aan oplossingen voor dit steeds groter wordende probleem. Ook de provincie Groningen
wil gemeenten ondersteunen bij het bieden van hulp. Dat kan op verschillende manieren.
De PvdA vraagt het college wat de gemeente Bedum zou kunnen betekenen als het gaat om
deze vluchtelingenproblematiek en denkt daarbij niet direct aan grootschalige voorzieningen maar aan mogelijk meer woonplekken voor mensen die statushouder zijn, zodat er
weer plaats ontstaat in opvangcentra. Wellicht zijn er ook inwoners van Bedum die iets
willen doen; er zijn veel mensen nodig voor begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers. De vraag is dan hoe de gemeente deze inwoners kan ondersteunen en informeren.
Heeft het college daarover en over een bijdrage van de gem. Bedum nagedacht?
Voorzitter
Vorige week vrijdag heeft wethouder Van de Kolk Bedum vertegenwoordigd in het gesprek tussen de CDK, het COA en de 23 Groningse gemeenten. Doel hiervan was vooral
samen, in solidariteit te zoeken naar verantwoorde en evenwichtige oplossingen.
Voorzitter
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Berghuis

Afgelopen maandag vertegenwoordigde wethouder Van Dijk het college bij de manifestatie op de Grote Markt in Groningen waar verbondenheid werd getoond met het lot van de
ontheemden die vaak vanuit oorlogssituaties in Nederland om een schuiladres vragen. Het
college had voordien al verschillende keren gesproken over de vraag aan de gemeenten en
de mogelijkheden die de gem. Bedum zou kunnen bieden. College maakt daarbij onderscheid in: a. meer woningen, met name voor statushouders, waarmee een betere, snellere
doorstroming van asielzoekerscentra kan worden bereikt; b. vooral kijken naar locaties die
op korte termijn beschikbaar zijn voor grootschalige opvang; c. tijdelijke noodvoorzieningen. College heeft, zoals gezegd, al eerder de mogelijkheden langs die drie sporen verkend,
nog los van de oproepen daartoe van onder meer het kabinet en de VNG. De prioriteit van
het COA ligt momenteel bij de realisatie van grootschalige opvang. De raad heeft vandaag
bericht gehad dat corporatie “Wierden en Borgen” bezig is met een inventarisatie van beschikbare panden. Over de uitkomst zal volgende week overleg met het college plaats vinden, college wil daar niet op vooruitlopen. Er zijn bij een eerste inventarisatie geen terreinen in Bedum gevonden die aan de randvoorwaarden van snelle beschikbaarheid voldoen.
Kennelijk is dat ook de eerste conclusie van het COA die het overleg heeft geopend met 14
gemeentebesturen in onze provincie; Bedum behoort daartoe niet. De conclusie van het
college was en is dat er in Bedum geen grote(re) gebouwen beschikbaar zijn. Dat kan te
maken hebben met vervolgplannen op korte termijn (het CDA noemt als voorbeeld Bederawalda, wat deel uitmaakt van de inventarisatie die “Wierden en Borgen” maakt, maar
daar ligt ook een afweging voor welke hulp dat dan geschikt is, en hoe zich dat tot de eigen
planning van W&B verhoudt) of ander gebruik van het gebouw dat niet elders kan worden
ingevuld (de sporthal die het CDA als voorbeeld noemt; als dat omvangrijk is kan dat ook
de nodige problemen opleveren). Herhaalt in dat verband de inleidende zin dat de 23 gemeenten samen naar een verantwoorde, evenwichtige oplossing moeten zoeken. Als derde
mogelijkheid is er soms een particulier pand zoals de sportschool die is genoemd. Daarvan
heeft de eigenaar zich ook gemeld. Over die verschillende mogelijkheden vindt overleg
plaats de komende week c.q. 14 dagen; college zal de uitkomsten hiervan met de raad delen. Ten slotte - een punt wat de PvdA aansnijdt - zijn er reacties van inwoners die daarmee hun solidariteit tot uitdrukking brengen en zich aanmelden voor begeleiding, ondersteuning dan wel voor aanbod van hulpgoederen. Het COA pleit ervoor om daarbij aan te
haken bij bestaande initiatieven zoals de “Welkom Thuissteunpunten” van het “Rode
Kruis” of de praktische begeleiding die “Vluchtelingenwerk” biedt. Richting PvdA zegt
college toe die mogelijkheden in de mededelingenrubriek en op de website van de gemeente bekend te maken.
De CU heeft ervan afgezien vanavond over dit item vragen te stellen naast alle al gestelde
vragen ook omdat zij het vanzelfsprekend vindt dat het college inspeelt op de grote vraag
van dit moment rond huisvesting van vluchtelingen. Vluchtelingen die nu in zulke grote
aantallen onze landsgrenzen bereiken, dat grootscheepse opvang geboden is. Het is goed
dat het college daarover met de CDK en 23 Groningse gemeenten in gesprek is. Uit naastenliefde heeft men de plicht om vluchtelingen een goede plek te bieden. Hen op straat laten verblijven is inhumaan en slechter voor de veiligheid. Laat bedenkingen en kanttekeningen op dit moment achterwege, dat zou m.b.t. de vanavond gestelde vragen te ver gaan.
De opvang en huisvesting van deze grote stroom vluchtelingen betekent voor het COA een
enorme uitdaging. Het COA meldt dat nu nog ca 1/3 van alle beschikbare bedden in asielzoekerscentra bezet is door statushouders. Het is de afgelopen jaren dus niet gelukt om deze groep in huurwoningen te plaatsen. Dat stemt tot nadenken, omdat deze over 400 gemeenten te verdelen groep van ca. 13.000 personen een verblijfsvergunning heeft en dus
met een permanente huisvesting een volwaardige plaats in de samenleving verdient. Daarom vindt de CU het prima dat het college hierover in gesprek is en blijft met bv. “Wierden
en Borgen”. Maar ook haalbare particuliere initiatieven voor tijdelijke noodvoorziening
verdienen steun van de gemeente, zoals de al genoemde optie van de sportschool.
2

Voorzitter

Berghuis
Hoekzema

Voorzitter

3.
Tekstueel

De CU deelt tot slot de conclusie in de beantwoording, dat Bedum vooralsnog in de ogen
van het COA niet voldoet aan de randvoorwaarden van een snelle beschikbaarheid.
Nuanceert dat Bedum wel degelijk haar aandeel levert in het onderbrengen van statushouders in huurhuizen, maar dat het vanwege het wisselende aanbod niet altijd lukt om aan het
meerdere wat boven dat opgelegde contingent gevraagd wordt, te voldoen.
Is het van harte met deze nuancering eens.
Wil er inzake het beschikbaar krijgen van woningen voor statushouders in Bedum voor
waken dat mensen die al jaren op de wachtlijst staan daarmee gepasseerd worden. Zag zelf
ook de sportschool als een oplossing. Vindt ook dat goed nagedacht moet worden of de
dokterspost in Bedum dit wel aankan. Juicht toe dat de voorzitter verklaarde dat het om
een schuiladres gaat en niet om een permanent adres.
Vindt VVD-betoog in lijn met samen zoeken naar verantwoorde en evenwichtige oplossingen. Vindt het ook logisch dat als er in een gemeente grote gebouwen leeg staan, die voorgaan maar dergelijke consequenties van medelijden met slachtoffers moeten wel in evenwicht zijn met consequenties voor eigen inwoners. College zal daarin zorgvuldig zijn.

Notulen raadsvergadering van 25 juni 2015
Berghuis, p.2: "Zou het jammer vinden als Winsum hieraan vasthoudt" schrappen. Voorzitter p.4: "ligt de regie in eigen hand" wijzigen in "ligt de regie niet meer in eigen hand".
Verslag wordt met inbegrip van deze wijzigingen vastgesteld. Geen opmerkingen n.a.v.

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Is blij met deze brief en de gebleken belangstelling voor woningen in “Ter Laan 4”. Over
de kavelprijzen is meermalen bij de actualisatie van grexen gesproken. CU staat achter besluit wat college genomen heeft. Vraagt of hieruit opgemaakt mag worden dat er kavels
verkocht zijn dan wel gaan worden. Belangrijker nog, was er recent het bericht over een
akkoord met de NAM over versterkt bouwen in “De Plank”. Heeft gemeente daar begeleidende rol in? - want het heeft wel afschuwelijk lang geduurd bij “De Plank” en als mensen
die hier een kavel willen kopen ook zo'n moeizaam traject wacht, is dat niet bepaald reclame.
v.d. Kolk
Er is concrete belangstelling voor kavels op “Ter Laan 4”, ook “De Plank” kan losgaan nu
dat project ook nagenoeg vol zit. Gezien aantrekkende woningmarkt is het zaak te handelen, vandaar dit voorstel om 10% van de prijs af te halen. Is blij met steun voor dat besluit.
De activiteiten van ontwikkelaars in “Ter Laan 4” is erg belangrijk. Concrete aanleiding
tot handelen was verder de serieuze optie die genomen is. Ook een andere apirant-koper
heeft nadrukkelijk belangstelling voor een kavel. Beaamt dat onderhandelingen met NAM
lang hebben geduurd. Sommige kopers die hun eigen huis al verkocht hadden raakten tussen wal en schip en benaderden de gemeente daarover. Daarnaast houdt college via diverse
platforms druk op NAM om waar nodig concrete stappen te nemen. Spreekt a.s. maandag
directie van “Wierden en Borgen” weer, die aangaf dat er projecten stagneerden vanwege
het feit dat de onderhandelingen met de NAM zouden ophouden. Hoopt evenals raad van
harte op ontwikkeling daarin. College neemt zo nodig contact op met de NAM, dat weten
betrokkenen ook. College heeft dat ook gedaan bij “Bederawalda” maar het zou eigenlijk
niet nodig moeten zijn.
Voorzitter
Vult aan dat in dezelfde tijd dat “Bederawalda” speelde, ook de beginontwikkeling van
“De Plank” speelde. Toen is aan beide ontwikkelaars van gemeentewege het dringende advies gegeven - afdwingen kon de gemeente dat niet - om naar constructie en bevingbestendigheid van die te bouwen projecten te kijken. “Wierden en Borgen” heeft dat gedaan, de
projectontwikkelaar van “De Plank” heeft dat veel later gedaan.
Brief nr. 3,
De Jong
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Hoekzema

v.d. Kolk

Voorzitter

Dat heeft tot veel vertraging geleid, daarom hebben wethouder Van de Kolk en hij de bereidheid uitgesproken om in knellende situaties van mensen die hun eigen woning al verkocht hebben c.q. door het uitstel in de problemen komen, met hen mee te kijken en denken over oplossingen. College heeft van de makelaar daartoe later geen verzoek meer gehad en is heel blij dat eindelijk bij de NAM de kogel door de kerk is gegaan. Begrijpt best
dat dit in bestaande plannen soms heel lastig kan zijn, dat was hier ook het geval, het gaat
om een forse toevoeging vanuit de NAM, vindt echter wel in zijn algemeenheid dat de
nieuwbouwregeling eigenlijk veel meer standaard zou moeten worden toegepast dan nu
gebeurt. Heeft er in overleg met allerlei gemeenten voor gepleit om standaard bijv. 5 of 7%
meerkosten voor bevingbestendig bouwen van nieuwbouw uit te keren (wat zoals bekend
tussen de 5 en 15 % meerkosten vergt), en als bouwers dat onvoldoende vinden moeten ze
dat maar onderbouwen, en dan duurt het langer. Dat goede idee is echter nog niet helemaal
nagevolgd; maar “De Plank” was ook wel van een extreme orde.
Ook de VVD is blij met de hernieuwde belangstelling voor “Ter Laan 4” maar wijst evenals bij gasfabrieklocatie destijds op de uitstraling van braakliggend terrein bij onvoldoende
groenonderhoud. Is het college van plan daar nog iets aan te doen?
Denkt dat er dan in “Ter Laan 4” bij zijn rondgang op de fiets door de nieuwbouwwijk net
gemaaid moest zijn want voor een nieuwbouwwijk lag deze er relatief goed bij.
Constateert dat conform voorstel kan worden besloten en dat de PvdA de uitgebreide beantwoording van het college wil betrekken bij de op 5 oktober a.s. geplande BOTS.

Hamerstukken
5.
Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 (rv nr 043)
"Aanvraag omgevingsvergunning" is abusievelijk blijven staan. Raad heeft voorafgaand aan
deze vergadering nog verduidelijkende cijfers over woninginbraken ontvangen.
6.
Jaarverslag 2014 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
(rv nr 044)
7.
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (rv nr 045)
Wat oude tekst was en nu nieuwe tekst is, is inmiddels helder.
8.
Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente
Bedum 2015 (rv nr 038)
Voorzitter stipuleert dat raad door akkoord te gaan met voorstel impliciet akkoord gaat met de
aangegeven wijze van bekendmaking van de verordening, die nog is aangepast ten opzichte van
wat daarover oorspronkelijk in het raadsvoorstel stond. (was " Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking in de gemeentelijke rubriek in de Noorderkrant en op de gemeentelijke website. Is geworden "Deze verordening treedt in werking op
de achtste dag na de datum van bekendmaking.")
9.
Integriteitsbeleid (vaststellen gedragscode voor politieke ambtsdragers) (rv nr 046)
10. Verordening onderwijshuisvesting (rv nr 047)
Voorzitter
Constateert dat unaniem conform rv nrs. 043, 044, 045, 038, 046 en 047 besloten wordt.
Bespreekstukken
Geen.
11. Begrotingswijzigingen (rv nr. 042)
Geen.
15. Sluiting
Dhr. Hoekzema is dankbaar dat hij het raadswerk weer kan oppakken en voor het invalwerk van dhr.
Slager. Telefoontjes, kaarten, bezoeken van deze en gene en het contact met de raadsvoorzitter die
hem op de hoogte hield van het reilen en zeilen van de gemeente hebben hem goed gedaan.
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De griffier dankt hij voor het informeren van raad, commissies en ambtelijk apparaat over zijn ziekteverloop, dat gelukkig positief was. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering
om 20.00 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2015,
De griffier,

Pfh
Bakker

De voorzitter,

Agendapunt
2. Vragenuur voor raadsleden

Toezeggingen 17 september 2015

Initiatieven inzake de opvang van vluchtelingen zullen op
de gemeentelijke website vermeld worden.
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