NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 19 februari 2015 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo

Aanwezige raadsleden:

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

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig m.k.:
1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom, i.h.b. Daniel Meijer
die in Bedum onderzoek naar democratie en participatie zal doen. Dhr. Hoekzema en dhr.
Rus hebben zich afgemeld. Agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
In lijn met het bestuursakkoordmotto “vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen”
"Waardevermeerdering en bijzondere gevallen" gaat men onderzoeken of de definitieve
regeling mede op basis van de actuele pga-contourenkaart vormgegeven kan worden.
Daarbij zal tevens worden bezien of voor nieuwe gevallen de evenredigheid tussen geleden
schade en het beschikbare bedrag voor waardevermeerdering kan worden verbeterd.
In de definitieve regeling wordt hier, na consultatie van de Dialoogtafel, een besluit over
genomen. Tevens wordt in het rapport van de commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost
Groningen (commissie Meijer) gezegd dat de waardebon objectgebonden is. De waardevermeerderingregel geldt nu alleen vanaf € 1.000,- schade. Men kan via SNN € 4.000,vergoeding ontvangen voor het vermeerderen van de waarde van het onroerend goed. Kan
college zich vinden in gedachte dat iedereen die in het aardbevingsgebied woont gelijke
rechten heeft op waardevermeerderingregel ongeacht of er schade aan het onroerend goed
is? Is het college bereid dit punt onder de aandacht te brengen aan de Dialoogtafel?
Kan deze vraag niet met eenvoudig nee of ja beantwoorden. Begint net als spreker met
Commissie Meijer. Deze sprak over een rechtvaardiger verdeling van lusten en lasten van
gaswinning. Zo staat op blz. 24: “er is een onbalans ontstaan tussen de lusten en lasten van
de gaswinning; er moet dus een nieuw evenwicht komen." (De Nederlanders profiteren van
het Groningse gas en de Groningse bewoners en ondernemers hebben vooral de lasten). En
op blz. 26: extra maatregelen zijn nodig omdat het vanzelfsprekend behoort te zijn dat ons
gebied in redelijke mate en op tastbare wijze meeprofiteert van economische activiteiten,
waaraan ook evidente nadelen en risico’s kleven. Op blz. 33 koppelt deze commissie de
voucher voor waardevermeerdering aan schadeherstel, preventieve versterking en andere
renovatiewerkzaamheden. Op blz. 47 rekent de commissie uit dat 67.000 woningen en andere gebouwen in het gebied van de G9 x € 4.000 in totaal € 270 mln. kost. De koppeling
met schadeherstel en preventieve versterking wordt dus wel gelegd, maar in de raming
wordt de indruk gewekt dat die voucher voor ieder gebouw in het G9-gebied beschikbaar
zou moeten komen. Daarna heeft de minister echter een budget van € 125 mln. beschikbaar
gesteld voor een periode van 5 jaar, met een waarschijnlijke verlenging. Vervolgens heeft
de Dialoogtafel een tijdelijke regeling ontworpen, met als uitgangspunten: prioriteit bij
mensen met schade of die zich vestigen; van binnen naar buiten, dus te beginnen in Loppersum. Die tijdelijke regeling zal volgens plan dit jaar vervangen worden door een definitieve regeling. In dezelfde lijn - de koppeling met schadeherstel - is met het aanvullend akkoord die regeling voorlopig doorgetrokken naar Hoogezand en Menterwolde, zonder dat
dit ten koste gaat van het G9-gebied. Wijst er tenslotte volledigheidshalve op dat die andere balans tussen lasten en lusten zich op verschillende manieren kan vertalen: een groep

Van Bruggen

Bakker
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mensen en ondernemers in het buitengebied zal profiteren van de breedbandfaciliteit tegen
een gangbaar tarief. Weer anderen zullen voordeel ontlenen aan de economische impulsen
die ook in geld vertaald voor deze regio beschikbaar zijn gekomen. Het is dan lastig te
spreken van “gelijke rechten”, maar spreker heeft gelijk dat de commissie Meijer dat pluspakket toedacht aan alle gebouwen / gebruikers in het G9-gebied. En die aanbeveling
houdt het college in gedachten bij alle verdere ontwikkelingen en uitwerkingen, waar het
gaat om de toedeling van dat pluspakket, dus ook in de richting van de Dialoogtafel.
Geeft de volgende verklaring n.a.v. onrust op social media over veiligheid Regenboogschool. Op social media is sinds gisteren 18-2-15 een discussie gaande over de veiligheid
van de christelijke basisschool ‘De Regenboog’ in Bedum. Bron van deze discussie is een
bericht op Facebook waarin iemand die zich als aardbevingsdeskundige opwerpt, claimt
dat er acuut gevaar zou bestaan voor de veiligheid van de leerlingen van de school ingeval
van een zware aardbeving. De directie van de Regenboogschool heeft vanmiddag een
nieuwsbrief naar de ouders gezonden. Daarin is aangegeven dat de veiligheid van de kinderen ook de zorg van de schooldirectie is. Vermeld is dat er op basis van meerdere inspecties geen redenen zijn om aan te nemen dat het schoolgebouw onveilig is. Mochten er zich
andere situaties voor doen, dan zullen er zeker gepaste en snelle maatregelen worden genomen, verzekert de directie. Het college deelt deze mening. Eerste bouwkundige inspecties wijzen uit dat de situatie in alle scholen veilig is, hoewel niemand garanties kan geven
ingeval van zwaardere aardbevingen. Het college van Bedum vindt, net als de andere gemeenten in het aardbevingsgebied, dat de veiligheid van de leerlingen en het personeel van
de basisscholen absolute prioriteit verdient. Daarvoor is in de regio inmiddels een stuurgroep van de 9 wethouders Onderwijs actief. Alle scholen zijn en worden op aardbevingsbestendigheid en veiligheid geïnspecteerd. Dit is conform de aanpak zoals die al in Loppersum in gang is gezet. De inspectieronde is inmiddels begonnen; de afronding wordt na
de zomervakantie verwacht. Het moet resulteren in een Programmaplan Huisvesting scholen. In gemeentelijke tafels zal door gemeente, schoolbestuur en NAM worden bepaald
welke maatregelen - primair op het gebied van aardbevingsbestendigheid en veiligheid nodig zijn. Communicatie is hierbij belangrijk en o.a. zeker ook de ouders zullen hierover
worden geïnformeerd. Andere belangrijke aspecten zijn: komen tot duurzame huisvesting,
waar men jaren mee vooruit kan, rekening houden met demografische ontwikkelingen, onderwijsinhoudelijke eisen en kosteneffectiviteit. Of in de toekomst kan worden volstaan
met de huidige schoolgebouwen, wordt daarbij nader onderzocht. Het college verwacht de
raad met deze verklaring voldoende te hebben geïnformeerd.
Constateert dat de raad kennisneemt van de verklaring van het college.

Van Dijk

Voorzitter

3.
Tekstueel./n.a.v.

4.

Notulen raadsvergadering van 22 januari 2015
P. 2, in laatste zin van dhr. Van Bruggen "En hoopt dat dit het college aanspoort de bijdrage te verlengen als" wijzigen tot "en hoopt dat dit een positieve bijdrage zal leveren in de
discussie als het budget uitgeput is." Op p.3, 6 en 7 zijn in bijdragen van voorzitter enige
zaken verduidelijkt, daar zit geen politieke lading op, raad gaat daarmee akkoord. Geen
opmerkingen naar aanleiding van dit verslag. Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld.
Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Wil deze brief graag besproken zien in cie. VROM.

Brief nr. 1
Heres
Brief nr. 5
Heres

Voorzitter

Brief nr. 6
Voorzitter

Vka is gebruikelijk voor dit soort brieven, maar PvdA wil voor dit onderwerp uitzondering
maken mede gelet op het deze week verschenen rapport, vraagt fracties om adhesie te betuigen aan dit schrijven.
Stelt voor dit punt terug te laten komen bij het gaswinningdebat en van collegewege van
een preadviesje te voorzien. Constateert dat fracties daarmee kunnen instemmen.
Berghuis constateert dat hij een heel andere perceptie van de betreffende vergadering heeft
dan nu in een nutshell in deze brief verwoord staat en dat hij het geen sinecure vindt dat
een voorstel dat eerder raadsbreed gediend heeft, teruggaat. Voorzitter legt uit dat dat laat2

ste ook precies was waarom college raad in overweging gaf het voorstel nu niet te agenderen. Zegt in dat verband toe dat college komt met hechter, nog meer doortimmerd voorstel
richting raad.
Brief nr. 6
Wil in overweging geven dit werk uit te stellen als mocht blijken dat de ontsluiting sneller
Wijnstra
uitgevoerd kan worden. Vraagt college om provincie te verzoeken om de uitvoering naar
voren te halen, acht dit mogelijk met gebruikmaking van Crisis- en Herstelwet en wellicht
nog andere mogelijkheden om dat verschil tussen de uitvoering van de Wilhelminalaan en
de termijn nodig voor ontsluiting van Bedum te bekorten, zodat het aantrekkelijk wordt op
de ontsluiting te wachten alvorens de hele zaak open te breken.
Voorzitter
Heeft de indruk dat het CDA hiermee een voorschot op de vrij neutraal gestelde brief
neemt. College heeft raad goed gehoord: kijken of het werk niet gekoppeld kan worden aan
de nieuwe ontsluiting. Maar daar zitten onzekerheden in, en in de brief staat ook dat lapwerk ook geld kost, goed geld naar kwaad geld gooien is. Ook de optie om, als er om wat
voor reden dan ook niet op de ontsluitingsweg gewacht kan worden, te kijken of het nog
anders kan zodat Onderdendam en Bedum beter ontlast worden, zal in het hechtere en
meer doortimmerde voorstel terugkomen. Constateert dat brieven verder conform voorstel
afgehandeld kunnen worden.
Hamerstukken
5.
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een ambulancepost aan de Sint
Annerweg 2 te Bedum (rv nr 006)
6.
Wijkaanpak (rv nr 007)
7.
Jaarplan 2015 en begroting 2015-2019 van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv
nr 008)
Voorzitter
Constateert dat conform rv nr 006, 007 en 008 wordt besloten met algemene stemmen.
Bespreekpunten
8.
(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 009)
Voorzitter
Deelt mee dat tot voorzitter en leden van de commissie van stemopneming zijn benoemd
resp. mw. Doesburg, dhr. Koster en mw. Rutgers. Heropent vergadering na schorsing om
deze commissie haar werk te laten doen.
Doesburg
Er zijn 9 briefjes ingeleverd, alle stemmen zijn geteld, alle aanwezige raadsleden blijken
voor de benoeming van alle kandidaten te hebben gestemd. Tot voorzitter en plv. voorzitter
van de raadscie. ABZ zijn benoemd dhr. Wijnstra en dhr. Berghuis, tot leden van die cie.
mw. Rutgers-Swartjes, dhr. Koster, mw. Bolt, dhr. Heres, mw. Doesburg, dhr. Mulder,
mw. Journée, dhr. Slager. Tot voorzitter en plv. voorzitter van de cie. VROM zijn benoemd dhr. Hoekzema en dhr. Wijnstra, tot leden van die cie. zijn benoemd de heren De
Vries, Van Bruggen, Heres, Rus, Berghuis, De Jong, Blok, Slager en Blomsma.
Voorzitter
Wenst de benoemde leden succes op hun verschillende functies in de commissies.
9.

Begrotingswijzigingen (rv nr 010)
Constateert dat conform het voorstel wordt besloten.

Voorzitter

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.02 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2015,
De griffier,

Pfh

Agendapunt

pfh

4. Ingekomen stukken /
verslag van bijgewoonde
vergaderingen

De voorzitter,

Toezeggingen 19 februari 2015

College komt met hechter, meer doortimmerd voorstel mbt reconstructie Wilhelminalaan fase 2.
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