NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 20 mei 2014 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo

Aanwezige raadsleden:

GB:
CDA: Van Bruggen, Rutgers-Swartjes, Koster (vanaf a.p. 5),
Wijnstra
PvdA: Bolt, Draaisma, Heres
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Broekmans, Karapetian, Lap, Venema

Tevens aanwezig het college:
Afwezig m.k.:
1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom en deelt mee dat GBfractie zich schriftelijk heeft afgemeld. Agenda wordt conform gevolgd.
De Vries
Deelt mee dat wens van raad ingevuld is wb. verbetering agrarische structuur buitenwegen
Bedum. Uit restant van krediet kan namelijk de Ellerhuizerweg uitgevoerd worden. Dit betekent ook dat de maximale subsidies worden binnengehaald, zodat in combinatie met de
Ellerhuizerweg ook de Thesingerweg grotendeels kan worden uitgevoerd vanwege de gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Door de aaneengesloten uitvoering kunnen de werkzaamheden gestroomlijnd plaatsvinden met beperkte overlast voor omwonenden. Dit alles staat
in een brief die in de bakjes ligt. In de leesmap ligt wat meer financiële onderbouwing e.d.
Wilde dit ook meedelen omdat de werkzaamheden volgende week maandag al starten.
Voorzitter

2.
Vragenuur voor raadsleden
Er zijn geen vragen ingediend voor dit vragenuur.
3.

Notulen raadsvergadering van 24 april 2014
In bijdrage van dhr. Hoekzema op p.2 "Schakel" wijzigen in "Haven". Verslag wordt aldus
aangepast vastgesteld. Geen opmerkingen naar aanleiding van dit verslag.

Tekstueelnav

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Constateert dat ingekomen stukken en verslagen bijgewoonde vergaderingen conform
voorstel kunnen worden afgehandeld.

Voorzitter

5.

Toelating nieuw benoemd raadslid P. Koster na onderzoek geloofsbrieven (rv nr 020)
Verduidelijkt dat de toelating van het nieuw benoemde raadslid alles te maken heeft met
het feit dat dhr. De Vries de vorige raadsvergadering van raadslid is gepromoveerd tot
wethouder. Tot leden van cie. die de geloofsbrieven onderzoekt zijn door de griffie dmv.
loting aangewezen dhr. De Jong, Heres en Hoekzema. Heropent vergadering na schorsing
om cie. die de geloofsbrieven onderzoekt haar werk te laten doen.
Heres
Meldt namens de voornoemde cie. dat geloofsbrieven van dhr. B.P. Koster in orde zijn. De
cie. adviseert de raad om dhr. Koster als raadslid toe te laten tot de raad van Bedum.
Voorzitter
Kan kortheidshalve naar zijn welkomstwoorden voor nieuwe raadsleden op 27 maart jl.
verwijzen omdat dhr. Koster daar ook bij aanwezig was. Wil uit die toespraak nog aanhalen dat hij vrijwilligers, mensen die dingen doen voor een ander dan hun eigen belang, het
cement van de samenleving heeft genoemd. Want vrijwilligers worden gekenmerkt door
het enthousiasme om samen met anderen dingen te bereiken in en voor de eigen gemeente.
Wenst op die manier dhr. Koster ook veel succes en plezier met zijn raadslidmaatschap en
hoopt dat de vergaderingen gekenmerkt zullen worden door een respectvolle beraadslaging
Voorzitter
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Koster

Voorzitter

en benadering. Legt uit waar raadsleden aan gehouden zijn volgens de Gemeentewet, daarbij Art. 13, 15 en14 van die wet aanstippend.
Legt in handen van de voorzitter de eed af en wordt door de voorzitter als eerste gefeliciteerd met zijn toetreding tot de raad. Neemt plaats op de opengevallen zetel van het CDA.
Resumeert dat de raad heeft besloten dhr. Koster tot de raad toe te laten en dat dhr. Koster
zijn zetel in de raad heeft ingenomen.

Hamerstukken
6.

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2
(rv nr 022)
Voorzitter
Constateert dat eensgezind en met algemene stemmen conform rv nr 022 wordt besloten.
Bespreekpunten
7.

(Her-)benoeming leden in diverse gremia (rv nr 021, rechtstreeks geagendeerd)
Meldt dat door de griffie dmv. loting tot cie. van stemopneming zijn aangewezen dhr. Van
Bruggen, mw. Doesburg en dhr. Draaisma.
Hoekzema
Constateert dat fractie van GB nog steeds geen cie.leden uit haar gelederen voor de cie.
VROM heeft aangewezen. Datzelfde geldt ook voor de cie. ABZ. Ook de voorzitter van
die cie. is tot nu toe niet verschenen. Vindt dat de situatie van voorzitterschap c.q. plaatsvervangend voorzitterschap maar moet worden opgeschort tot na de vakantie om tot een
definitieve uitspraak te komen.
Voorzitter
Concludeert dat dhr. Hoekzema daarmee voorstelt om consequent te zijn omdat in het presidium de afspraak is gemaakt door de aanwezige fractievoorzitters om de oppositie haar
gebruikelijke plek te gunnen maar dat ook aan elk voorstel tot (her-)benoeming van elk
commissielid de bereidheid van het desbetreffende raadslid gekoppeld moet liggen. Constateert dat de overige raadsfracties er evenals hijzelf geen bezwaar tegen hebben om de
betreffende namen van de stembrief te schrappen. Streept in de stembrief bij de cie. ABZ
de namen van de cie.leden Karapetian en Lap door en de naam van de plv. voorzitter van
de cie. ABZ. Bij de raadscie. VROM waren al 2 plekken opengelaten en moet de plek van
voorzitter ook geschrapt worden. Bij de Rekenkamercommissie moet ook de naam Broekmans geschrapt worden. Denkt dat de raad hiermee consequent is in die zin dat de raad wel
ruimte gunt aan de fractie van GB voor een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden
in de raad en raadscies. maar de benoeming laat afhangen van de bereidheid en de voorstellen van de GB-fractie, wat dan later weer in de raad terugkomt. Heropent de vergadering na een schorsing om de cie. van stemopneming haar werk te laten doen.
Draaisma
Meldt namens de cie. van stemopneming dat er 11 stembriefjes zijn uitgebracht, hetgeen
evenveel is als het aantal aanwezige raadsleden hedenavond. Alle aanwezige raadsleden
hebben dus gestemd en alle kandidaat cie.leden hebben 11 stemmen voor gekregen.
Voorzitter
Somt op dat hiermee tot leden van de cie. ABZ zijn benoemd voor het CDA mw. Rutgers
en dhr. Koster, voor de PvdA mw. Bolt en dhr. Heres en als plv. lid dhr. Kuiper, voor de
ChristenUnie mw. Doesburg en dhr. Mulder en voor de VVD mw. Journée en dhr. Slager.
Voorzitter van de cie. ABZ is dhr. Wijnstra, plv. vz. blijft nog open. Tot leden van de cie.
VROM zijn hiermee benoemd voor het CDA dhr. De Vries en dhr. Van Bruggen, voor de
PvdA dhr. Draaisma en dhr. Kuiper, voor de ChristenUnie dhr. Berghuis en dhr. De Jong
en als plv. lid dhr. Blok, voor de VVD dhr. Hoekzema en dhr. Slager en plaatsvervangend
lid dhr. Blomsma. Een voorzitter voor de cie. VROM wordt voorlopig niet benoemd. Plv.
voorzitter is dhr. Hoekzema. Bij de Rekenkamercommissie blijft dhr. De Haan voorzitter
en als leden zijn benoemd de heren Heres, Hoekzema en Koster en mw. Doesburg. De plek
van GB in de Rkc blijft nog even open. Gemeentelijk ombudsfunctionaris blijft dhr. Van
Vliet, naar werkvoorzieningschap Ability gaan dhr. Van Bruggen, dhr. Hoekzema en als
Voorzitter
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plaatsvervanger dhr. Berghuis. Feliciteert leden met hun benoeming in de diverse gremia.
8.

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 023)
In cie. is dit punt eigenlijk al behoorlijk besproken, laat het daar bij.
Voorzitter
Deelt deze relativering van de voorliggende LTA, in cie. is al aangegeven dat het nieuwe
bestuursprogramma leidt tot aanpassingen van de LTA, dat komt na de zomervakantie.
Heres
Kan leven met voorliggende LTA in de wetenschap dat LTA binnenkort aangepast komt
voor te liggen.
Voorzitter
Constateert dat de LTA hiermee is vastgesteld.
Hoekzema

9.

Begrotingswijzigingen (rv nr 024)
Constateert dat de begrotingswijzigingen in het verlengde liggen van actualisatie van grond
exploitaties onder a.p. 6 en dat conform rv nr 024 wordt besloten.

Voorzitter

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.06 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2014,

De griffier,

De voorzitter,
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