NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 24 april 2014
Voorzitter:
Griffier:

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo

Aanwezige raadsleden:

GB:
CDA: Van Bruggen, Rutgers-Swartjes, De Vries, Wijnstra
PvdA: Bolt, Draaisma, Heres
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van Dijk, Te Velde, Zwart
Broekmans, Karapetian, Lap, Venema

Tevens aanwezig het college:
Afwezig m.k.:

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Geeft dhr. Wijnstra
gelegenheid tot afleggen van verklaring. Agenda wordt conform gevolgd.
Wijnstra
Legt namens CDA, CU, PvdA en VVD de volgende verklaring af inzake de positie van
GB: "Voorzitter, namens alle partijen die vanavond aanwezig zijn wil ik graag een verklaring afleggen. Dit is de eerste reguliere raadsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart jl. Er is hierna veel gebeurd in Bedum. Gemeentebelangen heeft als fractie
met de meeste stemmen in Bedum de mogelijkheden van een coalitie, waar Gemeentebelangen deel van uitmaakt, verkend. Daarvoor hebben de fracties van CDA, PvdA, CU en
VVD aan de GB-fractie 14 dagen de tijd gegeven. Dat heeft niet tot resultaat geleid; evenmin heeft GB daarover in of aan de raad verantwoording afgelegd. In plaats hiervan heeft
de fractie van Gemeentebelangen in een brief aan de Commissaris van de Koning kenbaar
gemaakt niet meer aan de raadstafel in Bedum aan te willen schuiven. Wij betreuren die
keuze ten zeerste en doen een dringend beroep op de fractie van GB om haar keuze te herzien. Wij kunnen uiteraard niet treden in de besluiten die de fractie van GB neemt, maar
zijn wel bereid om met de fractie van Gemeentebelangen te overleggen, als dat kan bijdragen aan de herziening van de keuze van de GB-fractie. Verder steunen wij de posities en
lijnen die de burgemeester gekozen heeft om de vier GB-raadsleden weer aan deze tafel te
krijgen. Overigens geldt onze steun aan hem ook algemeen. De gemeente Bedum moet ondertussen wel worden bestuurd. Het CDA heeft daarom en in lijn met de verkiezingsuitslag
van 19 maart 2014 het initiatief genomen om te komen tot de vorming van een nieuw college. De besprekingen daarover verkeren in een afrondende fase. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in de raadsvergadering op 8 mei as. het bestuursprogramma voor de komende 4 jaar kunnen presenteren en de kandidaat wethouders voor benoeming aan u kunnen voorstellen." De verklaring is ondertekend door Ate Wijnstra, Peter Draaisma, Jan
Berghuis en Klaas Hoekzema.
Voorzitter
Neemt aan dat griffier zal zorgen dat verklaring ook bekend wordt gemaakt aan GB-fractie.
Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Uit antwoorden van college op vragen VVD d.d. 17 maart jl. blijkt dat er binnen wet- en
regelgeving mogelijkheden zijn om CBS “De Haven” in Onderdendam open te houden,
door gemiddeld aantal leerlingen (lln) per school dat onder een bestuur valt, als maatstaf te
nemen. Het gem. aantal lln. van “De Regenboog” en “De Haven” in Bedum, die beide onder bestuur van VCPONG vallen, ligt (ook komende jaren) boven de opheffingsgrens.
Desondanks heeft bestuur VCPONG op 23 april jl. aan de ouders van leerlingen van “de
Haven” meegedeeld dat besluit om school per 1 augustus 2015 te sluiten op 15 mei as. definitief is tenzij er overtuigende argumenten voor open houden van de school worden aangedragen. Vragen: 1. Heeft college na beantwoording vragen VVD overleg gehad met/kent
college overwegingen van VCPONG bij dit besluit?

Hoekzema
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Van Dijk

Hoekzema

Draaisma

2. Zou college iom. vertegenwoordiging van MR van “de Haven” willen onderzoeken of er
argumenten zijn om VCPONG uiterlijk 15 mei a.s. tot heroverweging van dit besluit te
brengen? Zo neen, waarom niet? Uit momenteel beschikbare informatie (o.a. “Toekomstscenario’s Scholenspreiding Noord Groningen”van Van Beekveld en Terpstra) blijkt dat
besturen van basisscholen in Noord Groningen de invulling van de onderwijsbehoefte in
Onderdendam vooral in Winsum zoeken en niet in Bedum. VVD vindt die benadering onlogisch en ongewenst. 3. Deelt college mening VVD dat invulling van onderwijsbehoefte
in Onderdendam vooral binnen gemeentegrenzen van Bedum moet worden gezocht? 4. Indien sluiting van “de Haven” toch onvermijdelijk blijkt, kan college dan faciliteiten ter beschikking stellen (bijv. leerlingenvervoer) om nadelige effecten van sluiting tot een minimum te beperken?
1. Heeft op 22-4 van dir.-bestuurder VCPONG uitleg gekregen over ontwikkelingen en
proces op De Haven. Deze vindt dat kwaliteit van onderwijs niet gewaarborgd kan blijven
nu er in nieuwe schooljaar maar 28 leerlingen op de school zitten: in gr. 1, 2 en 3 in totaal
4 lln., in gr. 8 zitten volgend schooljaar 6 lln. en er stromen 3 lln. in gr. 1, zodat de school
einde schooljaar 3 lln. minder zal tellen. Bij deze kleine aantallen komt sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen in het gedrang en kunnen gymnastiekonderwijs en coöperatief
leren niet goed uitgevoerd worden. De school kost in verhouding tot ontvangen middelen
ook een aanzienlijk extra bedrag. Obv. leerlingenaantal zou er 1 leerkracht aangesteld kunnen worden, toch zet bestuur 3 leerkrachten in omdat anders gr. 1 t/m 8 in 1 lokaal zouden
zitten, wat voor leerlingen en leerkrachten een onwenselijke situatie zou zijn. Daarnaast
zijn er 1 morgen per week een intern begeleider en een aantal dagen per week een directeur
werkzaam voor De Haven. Dir.-bestuurder is van mening dat deze extra kosten voor de
VCOPNG niet in verhouding staan tot kwaliteit die geleverd kan worden. Dit zijn diens
afwegingen bij doorgaan of sluiting van de school waarover een proces loopt met ouders
en MR. 2. Het is niet aan het college om te onderzoeken of er argumenten zijn die dir.bestuurder op andere gedachten kunnen brengen. Dir.-bestuurder heeft hier eigen afwegingen en verantwoordelijkheid. College betreurt het als tot sluiting wordt overgegaan maar
wacht overleggen en nadere mededelingen van VCPONG daarover af. 3. Dir.-bestuurder
noch gemeentebestuur kunnen ouders verplichten hun kind op school in Bedum in te
schrijven. Ouders zijn vrij in keuze van onderwijs voor hun kinderen. Verder staat in rapport van Van Beekveld en Terpstra niet dat leerlingen naar Winsum gaan als school in Onderdendam sluit maar dat geografische ligging t.o.v. Eemsmond en Winsum wordt meegenomen. Dat rapport is ook niet door de schoolbestuurders overgenomen maar wordt als
verkenning gebruikt. 4. Gemeente is wettelijk verplicht passend vervoer te vergoeden naar
dichtstbijzijnde toegankelijke school die aansluit op levensovertuiging van ouders en/of
handicap van kind mits die school ook minimaal 6 km. van de woning af ligt. Omdat de
school in Bedum, die voor deze ouders na sluiting van De Haven in aanmerking komt,
minder dan 6 kilometer van hun woning af ligt komen zij niet voor leerlingenvervoer in
aanmerking. Maar als tot sluiting wordt besloten, wil het college wel overleggen met de directeur of er knelpunten ontstaan en hoe die opgelost kunnen worden.
Hoopt dat college ouders en MER die uitstel van besluit op 15 mei hebben gevraagd, gaat
ondersteunen. Deelt argument van vrijheid van schoolkeuze maar vindt dat al het mogelijke gedaan moet worden om de Haven open te houden. Lukt dat niet dan is VVD content
dat college een fatsoenlijke overgang naar andere scholen wil helpen ondersteunen.
PvdA heeft uitgebreid op brief MR De Haven d.d. 26-3 gereageerd en suggesties gedaan
die kunnen bijdragen aan langer openhouden van De Haven. Heeft daarop nog geen reacties gehad van de MR. Suggesties betroffen: 1. school toegankelijk maken voor leerlingen
van alle gezindten teneinde leerlingenaantal te doen toenemen. 2. Concept van netwerkscholen zoals gerealiseerd in Westeremden, Zeerijp, 't Zand biedt wellicht mogelijkheid
voor de Haven om als satellietschooltje van Regenboogschool Bedum door te gaan. Geeft
dit mee aan wethouder als duit in zakje, ook al heeft deze gelijk dat gemeentebestuur formeel niets te zeggen heeft over oprichting/-heffing van bijz. onderwijsscholen.
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3.

Notulen raadsvergadering van 25 en 27 maart 2014
Geen opmerkingen. Beide verslagen worden ter vergadering ongewijzigd vastgesteld.
Nav. 27
Wil nav. zijn reactie op verklaring van dhr. Venema op p.2 opmerken dat hij niet heeft bemaart,
Wijnstra
doeld te zeggen wat er, overigens correct, staat genotuleerd. Heeft die opmerking gemaakt
nav. brief die hij van een van de bewoners uit dit gebied heeft ontvangen. Het was dus niet
een werkgroeplid, maar een andere bewoner uit het gebied, die zich belemmerd voelde om
informatie aan te dragen aan de werkgroep indien daar mensen zitting in hebben die ook in
de gemeenteraad zitten.
Berghuis
Dacht dat dhr. Broekmans niet de eed maar de verklaring en belofte heeft afgelegd.
VoorzitDhr. Broekmans heeft de eed afgelegd.
ter/griffier
Tekstueeel

Naschrift
griffie

Dhr. Broekmans heeft toch de verklaring en belofte afgelegd. Verslag van 27 maart 2014
wordt aldus aangepast bijgezet in RIS.

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Complimenteert de 23 gemeenten met formuleren van eenduidige richting, dit is noodzakelijk richting minister in dit dossier. Is blij met pleidooi voor structureel waarborgfonds.
Voorzitter
Constateert dat stukken en vergaderverslagen conform kunnen worden afgehandeld.
Stuk nr. 3,
Draaisma

Hamerstukken
5.

Wijziging gemeentelijke welstandsnota (rv nr 015)
Constateert dat conform rv nrs. 015 en 016 wordt besloten.

Voorzitter

6.

Vaststelling bestemmingsplan "Bedum Kern Locatie Bederawalda" (rv nr 016)
Constateert dat conform rv nrs. 015 en 016 wordt besloten.

Voorzitter

Bespreekpunten

7.

Herbenoeming bestuursleden Stichting Muziekschool "Hunzingo" (rv nr 017)
Is blij dat het gelukt is bestuursleden te behouden voor muz.school Hunzingo nu duidelijk
is hoe B3 status uitgelegd moet worden. Vraagt college om info over B3-status aan stichtingen in Bedum die voor zelfde problematiek staan zoals st. Welzijn en st. De Beemden
toe te zenden. Meent dat er nog vacature binnen muz.school Hunzingo is, vz. is namelijk
onafhankelijk en uit beide gemeenten worden 3 leden benoemd, terwijl Bedum nu door 2
leden is vertegenwoordigd. Gaat ervan uit dat college die vacature alsnog invult.
Zwart
De Beemden is geen B3 stichting. Zal info sturen aan stichtingen waarvoor B3-status aan
de orde is. Hunzingo kan 8 bestuursleden tellen, 2 meer dan nu, statutair hoeft dat niet.
Voorzitter
Aanstelling van bestuursleden is verantwoordelijkheid van het bestuur zelf, college beperkt
zich tot voorliggend voorstel. Tot cie. van stemopneming zijn benoemd dhr. De Jong,
Heres en Hoekzema. Constateert na schorsing om cie. haar werk te laten doen dat cie.vz.
dhr. De Jong meldt dat er 11 stemmen zijn uitgebracht en alle 11 stemmen voor herbenoeming van het voltallige bestuur van muz.school Hunzingo zijn. Bedankt cie. voor haar
werk.
Heres

8.

Begrotingswijzigingen (rv nr 018)
Constateert dat conform rv nr 018 besloten wordt.

Voorzitter

9.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.07 uur.
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Vastgesteld in de vergadering van 20 mei 2014,
De griffier,

De voorzitter,

PFH

Agendapunt

Zwart

4. Herbenoeming bestuursleden Stichting
Muziekschool "Hunzingo" (rv nr 017)

24 april 2014
Toezegging
Zal stichtingen in Bedum waarvoor dat relevant is info over B3-status
toesturen.
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