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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 20 september 2018 19.30 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H. Kastermans 

Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, De Vries  

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis 

VVD: Journée 

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

Afwezig m.k.: De Jong, Doesburg  

Tevens aanwezig: Dhr. Benthem/Mw. Eijgelaar uit Onderdendam (inspreker bij 

agd. punt 8). 
   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, geeft dhr. Berghuis gelegenheid het ambtsgebed uit te spreken, heet 

aanwezigen welkom en meldt wie afwezig is. Constateert dat raad kan instemmen met 

voorstel van presidium om aanstelling van wnd. griffier Kastermans te verlengen tot 30 

sept. a.s. waarna dhr. Reijsoo weer griffier zal zijn. Constateert dat raad ook kan instem-

men met voorstel om inspraak op agd. punt 8 toe te staan, ook al had dat reglementair al-

leen in de commissie gekund. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 
 

3. Notulen raadsvergadering van 12 juli 2018 
Voorzitter Constateert dat verslag ongewijzigd wordt vastgesteld en aan de toezeggingen is voldaan. 

 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Stuk nr. 5 Dhr. Berghuis ziet stuk nr. 5 graag z.s.m. voorzien worden van een deugdelijke reactie 

voor komende raad en later als onderlegger meegegeven ter besluitvorming door nieuwe 

raad van Het Hogeland. Weth. De Vries legt uit dat het prima is dat de raad deze brief in 

afschrift heeft gekregen maar dat behandeling van de zienswijze in handen van het college 

is. Geeft aan dat het college daarmee wacht tot het nieuwe onderzoeksrapport vanuit FCD 

richting cie. MER er ligt, voorzien van een nieuw advies. De voorzitter bevestigt dat dit 

eerst nog aan het college is omdat het een voorontwerp van het bestemmingsplan betreft. 

Het college zal deze zienswijze samen met de overige ca. 40 zienswijzen beantwoorden. 

De raad komt aan het woord in de vervolgprocedure hierop. Op voorstel van de voorzitter 

bespreekt het presidium de verdere afdoening nog even en wordt dat nog teruggemeld in de 

raad.  
Berghuis Deelt bezorgdheid van schrijver van briefnr. 12 en doet suggestie voor oplossing.  
Voorzitter Constateert instemming van raad om stuknr. 12 te agenderen voor commissie van 4 okto-

ber a.s..   
Voorzitter Constateert dat overige stukken conform kunnen worden afgehandeld.  
 

Hamerstukken 

5. Aanvraag bijdrage fase 2 voor renovatie en verbouw van dorpshuis “De Kern” in Zuid-

wolde (rv nr 048) 

6. Fietsstrategie gemeente Bedum (rv nr 049) 
Voorzitter Resumeert dat vraag CDA nav. rv nr 049 is beantwoord. Rapport veilige schoolomgeving 

is ter inzage gelegd. Constateert dat unaniem conform rv nrs. 048 en 049 wordt besloten.  
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Bespreekpunten 

7. Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw 

“Togtemaarschool” aan De Vlijt te Bedum (rv nr 050) 
Journée VVD had graag gezien dat in de extra tijd die het protest van de buurt kost, gestart was met 

voorbereiding van nieuwbouw op bestaande locatie en overeenstemming met buurt was be-

reikt. Dit omdat de VVD heeft ontdekt dat de buurt wel degelijk een punt heeft met weer-

stand inzake het parkeren en het verdwijnen van een basisschool uit het centrum met nau-

welijks uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst. Ook de VVD heeft het gevoel dat de 

basisschool het sluitstuk wordt van het hele scholenproject en min of meer wordt weggezet 

op het basketbalveldje. De VVD blijft dan ook pleiten voor een nieuwe school op de be-

staande locatie. 
Heres PvdA stemde in de commissievergadering al in met voorstel incl. locatie van de nieuwe 

school. Ziet wel graag nota “Veilige Schoolomgeving Bedum” bij realisatie van voorstel 

betrokken worden en in cie. graag bekeken of die nog adequaat is gezien vigerende nieuwe 

regels. Deelt met VVD dat veiligheid in schoolomgeving van belang is, ziet dat graag later 

nog eens besproken. Akkoord.  
Berghuis Nu er niemand een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen be-

denkingen, kan raad hiermee instemmen. CU was en is daarmee akkoord.  
v. Bruggen Plan is ongewijzigd, er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpverklaring. Ak-

koord.  
De Vries Dankt voor brede steun voor voorstel. Op vraag PvdA: een school wordt altijd ingericht 

volgens de laatste richtlijnen en inzichten.  
Voorzitter Constateert dat fracties m.u.v. VVD instemmen met voorstel, waarmee het is aangenomen.  
  

8. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bed & breakfast aan de 

Bedumerweg 34 te Onderdendam (rv nr 051) 
Eijgelaar Spreekt tekst uit die dhr. Benthem zou hebben uitgesproken ter inspraak op het voorstel. 
Voorzitter Resumeert dat na de commissievergadering de stukken voor zover nodig nog verder ter in-

zage zijn gelegd. 
Alle fracties Bedanken bij hun bijdrage om te beginnen de inspreekster voor haar betoog. 
Journée Begrijpt best dat het kan beangstigen hoe een plan het uitzicht en de privacy kan aantasten 

maar ook dat het ontwerp daarop is aangepast. Was in eerste instantie toch heel blij met de 

plannen met het kerkgebouw en gaat ondanks de beperkte parkeergelegenheid wel akkoord 

met voorstel. Verwijst voor planschade naar pfh. Heeft verder geen bedenkingen, stemt in.  
Heres Dankt college voor beantwoording vragen PvdA via uitgebreid memo. Mw. Eijgelaar sprak 

in op het oude plan. Dat plan is n.a.v. inspraakrondes herzien tot drie bouwelementen die 

los staan van de kerk. Dit neemt belemmeringen die PvdA had om akkoord te gaan weg. 

Betreurt het dat de bijeenkomsten met omwonenden niet in de gemeenterubriek zijn aan-

gekondigd en omwonenden er geen verslagen van gekregen hebben. Dit soort dingen moet 

breed bekend zijn. Goed dat bewoners in het geval van planschade op een planschadeover-

eenkomst kunnen terugvallen. Klopt het dat er geheid gaat worden? Omwonenden zijn 

daar heel bang voor. Wordt er als er geheid gaat worden, een nulmeting gemaakt? Is be-

nieuwd naar reactie van college op brief van twee b&b-ondernemers in Onderdendam d.d. 

14-9-2018.  
Berghuis Vindt het jammer dat inspraak zo laat komt na standpuntenwisseling in de commissie. CU 

vond plan al mooi en verandert niet van standpunt door nog bijgevoegde stukken. Is iets 

minder bezorgd dan genoemde briefschrijvers over overkill aan b&b’s in Onderdendam. 

Deze ontwikkeling kan juist ook als kans i.p.v. bedreiging worden gezien. CU stemt dus in 

met voorstel.  
v.  Bruggen CDA was in de commissie ook heel enthousiast over hoe plan met omgeving tot stand is 

gekomen. Wijst inspreker er op dat dit plan nog ter inzage komt en iedereen daar nog een 

zienswijze op kan indienen. Pas daarna komt het voorstel om definitief te maken terug in 

de raad.  
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CDA gaat gewoon akkoord als eerste stap, wacht af of het nog terugkomt in commissie-

verband. 
De Vries pfh Na de commissievergadering zijn aanvullende stukken waaronder een memo en ruimtelijke 

onderbouwing richting de raad gegaan. Plannen zijn vrij fors aangepast, van tweelaagse 

bouw met een loopbrug naar éénlaagse bouw zonder loopbrug. Aan de achterzijde zit een 

blinde muur zodat b&b-gasten niet bij achterburen kunnen inkijken, wier privacy daarmee 

geborgd is. PvdA: toen duidelijk werd dat sommige omwonenden de bijeenkomst hadden 

moeten missen zijn ze wel voor de tweede bijeenkomst uitgenodigd en gehoord. Zegt toe 

nulmetingen te laten opnemen in de omgeving als er geheid wordt. Weet niet of er geheid 

zal worden maar je ziet steeds vaker, zie “ Kop van Noord”, dat woningen op staal ge-

bouwd worden, dit omdat aardbevingsbestendige bouw o.h.a. lichter van gewicht is. Aan 

beide b&b-eigenaren/briefschrijvers in Onderdendam is n.a.v. hun vrees voor teveel b&b’s 

in Onderdendam uitgelegd dat hierover met raad geen criteria zijn afgesproken. Gemeente 

gem. kan dit ook niet toetsen, deelt echter lijn CU in dezen, recreatie & toerisme zullen 

naar verwacht nog enorm groeien in Het Hogeland.  
Heres Acht het verstandig dat college omwonenden nog even over nulmeting informeert. 
Voorzitter Constateert dat pfh. toezegt nulmeting nog ambtelijk aan omwonenden terug te koppelen 

en dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd. Resumeert voor insprekers vervolgstap-

pen.  
 

9.  Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid 

& Zorg (rv nr 052) 
Voorzitter Resumeert n.a.v. de discussie in cie. over de taskforce dat raad in maart/april geïnformeerd 

is over resultaten uitvoering taskforce jeugdhulp.  
Journée Roept op tot discussie over jeugdzorg omdat die anders pas na de herindeling op gang zou 

komen terwijl de beleidsmakers ondertussen de jeugdhulp verder kunnen optuigen met bu-

reaucratische rompslomp waar niemand op zit te wachten en die slechts vertragend werkt 

als het op echte hulp aankomt. Vindt dat raad hier niet genoeg op kan sturen. Maakt zich 

zorgen over opmerking CDA-fractie dat zij precieze cijfers inzake jeugdzorg niet hoeft te 

weten. Adequate en goede hulp aan kinderen en jongeren kan alleen als die ook betaalbaar 

blijft.   
CU, PvdA Zijn akkoord met voorstel conform hoe zij dit aangaven in laatste commissievergadering. 
Rutgers CDA zei in de commissie dat onomkeerbare route is ingeslagen. Uitkomsten taskforce 

moeten gewoon worden uitgevoerd. Hoe eerder de kosten voor de hulp beheerst worden, 

hoe beter. 
Voorzitter Geeft los van discussie waar VVD toe oproept, nog even ook het woord aan pfh. in dezen. 
Van Dijk Zal zich niet mengen in discussie binnen raad maar vindt opmerking van VVD over optui-

gen van bureaucratisch gebeuren door beleidsmakers misplaatst. College kan aangesproken 

worden op het niet goed functioneren van jeugdhulp. Heeft meermalen verantwoord hoe 

het daarmee, ook in BMWE-verband bezig is, maar kan zeggen dat medewerkers van Be-

dum op een adequate en gewetensvolle manier bezig zijn met jeugdhulp. Er is geen sprake 

van het optuigen van organisaties die extra geld gaan kosten. Betreurt deze opmerking van 

VVD. 
Journée Het gaat de VVD niet zozeer om de ambtenaren van BMWE als wel om hoe zorgaanbie-

ders sinds ’16 het verhaal naar zich toegetrokken hebben. Uit de taskforce resultaten blijkt 

ook dat heel veel zorg van ZIN zoveel zwaarder omkleed is dat je je als gemeente moet af-

vragen of je je door hen moet laten voorschrijven hoe jeugdhulp verleend moet worden.  
Voorzitter Constateert dat discussie afgesloten kan worden en dat unaniem conform besloten wordt.  
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10.  Stand van zaken en beschikbaars tellen van een krediet ter uitvoering van het scholen-

programma (rechtstreeks geagendeerd) (rv nr 053) 
Journée Resumeert voorgeschiedenis, in ’16 genomen beslissingen inzake scholenprogramma had 

VVD liever anders gezien maar er is hard aan het toen gekozen programma gewerkt en 

voor verschillende scholen goede uitvoeringen gerealiseerd. Hogere kosten waren te ver-

wachten, dat is alom het beeld bij aannemers. Programma moet door kunnen lopen, ak-

koord met voorstel sub 2,3,4,5. 
Kuiper Geen op- of aanmerkingen, akkoord.  
Berghuis Waardeert dat raad regelmatig geïnformeerd wordt over dit ambitieuze programma, maar 

de voortgang lijkt het beschikbare krediet vooruitgesneld te zijn. Houdt weth. aan zijn 

woord dat dit allemaal goed komt. Constateert met het eind in zicht tevreden dat Bedum 

met dit programma duidelijk vooroploopt op andere gemeenten. Dankt betrokkenen bij dit 

proces voor hun inzet tot nu toe, neemt kennis van pt. 1 van het raadsvoorstel; chapeau! 

Forse kredietverzoeken onder pt. 2 en 3 zijn gevolg van eerder vastgesteld beleid, akkoord. 

Pt 4,5: Dat financiële kruitdampen eerst nu zijn opgetrokken is rijkelijk laat zeker nu als-

nog op 27-10-2016 verschafte kredieten moet worden bijgeplust. Raad is niet geïnformeerd 

over substantiële wijzigingen sindsdien op jaarschijven. Dat had beter gekund. Waarom 

werd er destijds niet over de gebruikelijke termijn van 40 jaar, maar over 20 jaar afge-

schreven? Gelukkig nemen kapitaallasten per saldo iets af al nemen de risico’s wel toe als 

gevolg van BTW en oplopende aannemerskosten. Graag verduidelijking waarom blijkens 

achterliggend stuk van Caraad i.p.v. de hele BTW, nu slechts ca. de helft wordt terugont-

vangen. Venijn zit ook hier in de staart, onder het kopje Kredieten waar staat dat de totale 

boekwaarde van de scholen ca. € 900.000,-- hoger moet zijn. Alsof je een emmer leeg-

gooit. Waarom is dit niet vanaf dag één goed meegenomen? CU was even stil van het 

voorstel om hiervoor maar even € 1.000.000,-- bij te plussen vanavond.  
 Koster Scholenprogramma is en blijft een unieke kans die college en raad met beide handen heb-

ben aangepakt. Daar hoort financiële dekking bij en die verleent het CDA dan ook graag. 

Complimenteert college en organisatie met behaalde/nog te behalen doelstelling. Had zelf-

de vraag over BTW als dhr. Berghuis. 
Van Dijk Constateert dat alle fracties positief staan t.ov. het raadsvoorstel. Bedankt raad, die in ’15 

zijn nek heeft uitgestoken omdat uitkomst van proces onzeker was, voor medewerking in 

dit hele proces. Programma ligt nu twee, drie jaar verder, even los van de financiën, goed 

op koers dank zij vertrouwen en bereidheid van raad om hierin mee te gaan. Alle scholen 

in Bedum worden vernieuwd. Heeft alle vertrouwen in neembaarheid van resterende hob-

bels. Daarmee is er voor alle kinderen in Bedum moderne aardbevingsbestendige school-

huisvesting voor inmiddels € 16.000.000,--. waarvan de helft voor rekening van de ge-

meente komt (afschrijving op boekwaardes en investeringen bij elkaar opgeteld.) Die          

€ 8.000.000,--. wordt over in totaal 40 jaar uitgegeven; een groot bedrag maar wel te zien 

in het perspectief van 1.000 leerlingen en 40 jaar looptijd. Gisteren nog in stuurgroep On-

derwijshuisvesting bleek dat Bedum hierin ver vooroploopt. Problematiek is in Bedum ook 

het minst groot mede doordat Bedum daarin voortvarend is bezig geweest. Ook projectlei-

ders en ambtenaren verdienen een enorm compliment. Hogere aanbestedingskosten nu de 

economische crisis voorbij is waren een paar jaar geleden nog niet goed in te schatten. Ze 

zullen verrekend moeten worden. College gaat kijken in hoeverre ze verhaalbaar zijn maar 

rekent zich niet op voorhand rijk. Betrokken gemeenten zijn daar in gezamenlijkheid mee 

bezig. Tussentijdse actualisatie had gekund maar was met veel onzekerheden gepaard ge-

gaan en is daarom niet verricht. Wel zijn er tussentijds (voorbereidings-)kredieten ge-

vraagd maar een totaaloverzicht was onvoldoende betrouwbaar leverbaar ook door onze-

kerheid over btw-afschrijvingstermijn (20 j. vs. 40 j.). Er zijn zelfs tijden geweest dat scho-

len in 60 jaar werden afgeschreven. Dat mocht niet meer, moest terug naar 40 jaar wat ook 

toen een enorme financiële belasting gaf. Voorstel voldoet aan afschrijvingstermijnen van 

20 jaar voor installaties en 40 jaar voor gebouwen conform BBV.  
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Er is ook een vereenvoudigingsslag gemaakt zodat Het Hogeland straks niet met allerlei 

posten zit die in de begroting opgenomen moeten worden. Het wordt nu allemaal in het he-

le scholenprogramma voor Bedum ondergebracht; dat maakt straks de begeleiding en con-

trole ook eenvoudiger. Een eindplaatje is ook dit nog niet maar wel is veel duidelijker wat 

het bij elkaar gaat kosten. BTW is inderdaad een risico. Caraad is voor Bedum al een paar 

jaar bezig te kijken hoeveel BTW er terug te halen valt. Caraad schat het op 11,5% in maar 

college verwacht dat het volle bedrag terug zal komen omdat Bedum daarin juridisch sterk 

denkt te staan. Zal dit nog in memo nader verwoorden. Boekwaarden van “De Horizon”  en 

“Walfridus” zijn meegenomen, voor overige scholen is bij Jaarrekening € 568.000,-- voor-

gerekend. Dat was niet het volle bedrag. Nu is het volle bedrag wel in beeld gebracht. Het 

komt op ca. € 2.500.000,-- aan af te schrijven boekwaardes uit. Daarom moet er een krediet 

van € 950.000,-- nu meegerekend worden om tot volledige afboeking te komen.  
Berghuis Vraagt naar reden van deze rekenwijze. Boekwaarden zijn wel bekend, je weet in enig 

boekjaar wat je boekwaarden zijn, met één druk op een knop reken je dit uitgangspunt 

steeds door, je gaat niet half werk leveren door twee scholen wel te doen en de rest niet.  
Van Dijk Er is dus niet naar voren gekomen dat de boekwaarde ineens heel anders was. Intern is be-

sloten op de jaarrekening van ’17 een deel van de boekwaarden af te boeken omdat “De 

Horizon” en “Walfridus” toen al min of meer klaar waren, en de boekwaarden van het 

“Groenland” en “De Regenboog” die toen nog in een voorbereidende fase zaten, bij het 

eindplaatje af te boeken. Daarom komt het college nu met het hele bedrag.  
Berghuis Blijft het vreemd vinden dat college van meet af aan met een onvolledig beeld naar de raad 

gekomen is. Je mist al die tijd dan een stuk geld wat je aan het eind van de rit vraagt.  
Van Dijk Is het daarmee niet geheel eens. De boekwaarde was bekend en stond ook in de overzich-

ten. Dat zo gehandeld is kwam mede door onzekerheid hoe het zat met de BTW, de termij-

nen, kapitaallasten en dergelijke. Nu, zo heeft hij zelfs intern gezegd, is het plaatje eigen-

lijk te mooi. De kapitaallast is, zij het met een klein verschil van € 13.000,-- , zelfs nog iets 

gunstiger; dat is bijna te mooi om waar te wezen. Maar er zit dus wel een risico aan. Denkt 

dat dit beeld heel goed verwoord en straks overgedragen kan worden aan Het Hogeland.  
Journée Vindt het fijn te horen dat de BTW misschien toch terugkomt, VVD hintte eerder al op 

mogelijkheid daartoe maar werd in het ongelijk gesteld, gelukkig dat het nu toch kan.  
Berghuis Bedankt weth. voor heldere toelichting, CU stelt krediet graag beschikbaar, wat CU betreft 

gaat het programma op volle kracht vooruit en komt het zo snel mogelijk af. 
Van Dijk Betwijfelde indertijd sterk of BTW terug te krijgen was, wilde het niet mooier maken dan 

mogelijk leek. VVD had het goed gezien, hoopt dat VVD helemaal gelijk krijgt.  
Voorzitter Constateert dat raad unaniem met de vijf voorgelegde punten instemt. 
 

11.  Krediet t.b.v. huisvesting bestuur en organisatie gemeente Het Hogeland (rechtstreeks ge-

agendeerd) (rv nr 054) 
Voorzitter Wijst erop dat het besluit is aangepast n.a.v. een gebleken omissie die dank zij dhr. Heres 

kwam bovendrijven. Om goed te regelen dat het krediet aan de gezamenlijke BMWE-raden 

wordt gevraagd is als voorvoegsel op eerste besluitpunt opgenomen: “Onder voorbehoud 

van instemming door de raden van Eemsmond, Winsum en De Marne (…) ” etc. zodat tot 

uitdrukking komt dat de geldstroom loopt via de boekhouding van de gemeente Bedum.  
Journée Stukken zijn duidelijk maar heeft vraag over het punt ‘ontmoeten’. Gaat dit om (werk-) 

ruimte voor zzp-ers? 2019 wordt een spannend jaar waarin de gemeente moet doorgroeien 

naar een organisatie die dienstbaar, wendbaar, innovatief en regelarm is en een dienstver-

lening op maat biedt aan haar inwoners en bestuurders. Hoe spannend is dat? Wat een uit-

daging. VVD kan ook de uitgangspunten bij de achterliggende stukken ondersteunen. Wat 

betreft de financiën is gekozen voor het scenario Ruimte. VVD ondersteunt deze keuze en 

kan instemmen met voorstel.  
Kuiper Geen op- of aanmerkingen op voorstel, akkoord. 
Berghuis Òok de ChristenUnie stemt in met het voorstel. 
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Rutgers Had net als VVD verwarring over de post ontmoeten. Gaat het hier om het ontmoeten van 

inwoners of om het ontmoeten van collega’s onderling achter de schermen? Als het gaat 

om dat laatste is € 200.000,-- wel heel veel geld voor een lerende organisatie. Het hele 

voorstel is gebaseerd op de middelste categorie, stelt voor het onderdeel ontmoeten als het 

niet om ontmoeten met burgers gaat, te verplaatsen naar de categorie basis gelet op de 

krapte aan middelen en het aspect van onderling ontmoeten later vorm te geven.  
Voorzitter Antwoordt als pfh. op dit onderdeel. In de raadsklankbordgroep spitste de discussie zich 

toe op de huisvesting van de raad en de verschillende fracties. De uitgangspunten bij de 

huisvesting zijn af te leiden uit de door de raad vastgestelde visie. De gezamenlijke raden 

konden zich hierin op hoofdlijnen vinden. Proeft die sfeer ook hier. Vragen van VVD en 

CDA spitsen zich toe op het onderdeel dat daaruit afgezonderd wordt. Met de vrij te geven 

€ 500.000,-- kan een hele hoop worden uitgevoerd uit het scenario Ruimte behalve het on-

derdeel ontmoeten. Het gaat inderdaad primair om het huisvesten van raad, college en or-

ganisatie maar zodanig dat medewerkers niet alleen hun werk aan hun bureau kunnen doen 

maar juist ook om met inwoners in gesprek kunnen gaan om te verkennen wat er nodig is. 

In wezen gaat dat net zoals nu: inwoners melden zich aan het loket en kunnen dan op ver-

schillende manieren verder in gesprek komen met de gemeente, men kan bijv. ook als 

groep nader spreken met de gemeente. Primair is de insteek gericht op het huisvesten van 

medewerkers maar met het oogmerk om de inwoners en ondernemers te faciliteren. Voor-

gesteld wordt ook om dat later te bekijken zo daar al geld voor is. Verwacht niet dat daar 

nog dit jaar een krediet voor gevraagd wordt aan de raad. Het is aan de raad om daar de 

vinger aan de pols te houden en later met elkaar te wisselen wat men daaronder verder wil 

verstaan. Het zit hier dus gesepareerd maar zit wel in het scenario en dat scenario ligt on-

der het krediet wat de BMWE-colleges hun raden voorstellen om vrij te geven.  
Rutgers Zou dan in een voetnoot het onderdeel ontmoeten vooralsnog schrappen als er momenteel 

toch geen middelen voor zijn voorzien.  
Voorzitter Op dit moment wordt alleen instemming gevraagd met het krediet voor uitvoering van het 

scenario Ruimte met uitzondering van het onderdeel ontmoeten. Zei in eerste termijn dat 

voor het inkleden van het onderdeel ontmoeten er hoe dan ook teruggekomen wordt bij de 

raad voor een nader krediet. De raad kan dat krediet dan aanvullend al dan niet vrijgeven. 

Constateert dat CDA na deze uitleg kan instemmen, voorstel wordt unaniem aangenomen 

met inbegrip van de al genoemde wijziging van het eerste besluitpunt.  
 

12.  Beëindiging relaties met partnergemeenten (rechtstreeks geagendeerd) (rv nr 055) 
Voorzitter Resumeert dat dit al eerder is besproken ook in het presidium en nu formeel kan worden 

afgehecht. De raad heeft formeel indertijd besloten tot oprichting van beide relaties. Nu 

ligt het voorstel voor waarmee die relaties formeel worden beëindigd.  
Journée Jarenlang heeft een werkgroep bestaande uit inwoners van de gemeente Bedum contacten 

onderhouden met het Poolse Zbąsznyek en het Duitse Ambt Peitz. Komend weekend wordt 

deze partnerrelatie tijdens “Mooi Bedum” formeel afgesloten. De vele vrijwilligers die hun 

bijdrage hebben geleverd aan dit samenwerkingsverband zullen dit erg jammer vinden, 

maar de VVD heeft begrip voor dit besluit en steunt het voorstel.  
Heres Verklaart dat dit natuurlijk een bijzonder moment voor hem is om hier het woord te voeren 

over de partnerschappen van Bedum met de gemeenten Zbąsznyek en Amt Peitz. Mocht 

namens zijn fractie op 16-5-1991 het college op pad sturen om op onderzoek uit te gaan in 

Zbąsznyek, waar destijds de pas benoemde burgemeester Everts naartoe ging met weth.’s 

De Graaf en Bakker en voorlichter Kremer. Zij kwamen met een positief rapport terug en 

in sept. ’92 is de overeenkomst getekend en hier vastgelegd in nov. ’92. Later, in 2003, is 

besloten om een partnerschap aan te gaan met Amt Peitz. Het partnerschap met Zbąsznyek 

heeft het langst standgehouden. In die samenwerking is ook heel veel gepresteerd zoals de 

verbetering en versterking van de infrastructuur in die gemeente, waar je gewoon de in-

vloed vanuit Bedum kunt zien.  
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De contacten die er zijn geweest op het gebied van cultuur, sport en scholen, met wat be-

treft, dat laatste het Comeniusproject waar kinderen samen op kamp zijn geweest en heel 

veel van elkaar hebben geleerd. En ook de relaties tussen individuele burgers die tot op de 

dag van vandaag voortduren. Hoopt dat die laatste de komende jaren in stand zullen blij-

ven ondanks het feit dat er geen partnerschap meer zal zijn tussen Bedum en de gemeenten 

Zbąsznyek en Amt Peitz. PvdA-fractie heeft alle begrip voor voorliggend voorstel. Heeft 

onlangs zelf veel reacties gehoord op dit voornemen, in Zbąsznyek is men er heel erg te-

leurgesteld over. PvdA gaat dus akkoord met dit voorstel. 
Berghuis Sluit zich aan bij positieve woorden van PvdA. Vindt het ook jammer, maar dit is eigenlijk 

onomkeerbaar dus CU gaat ook akkoord met voorstel tot beëindiging van deze relaties. 
De Vries  CDA kan instemmen met voorstel waarmee er een einde komt aan jarenlange relaties 

waaruit vele vriendschappen zijn ontstaan. Veel inwoners zijn over en weer bij elkaar op 

bezoek geweest en hebben iets meegekregen van onder meer de lokale cultuur. Daarnaast 

hebben mensen en organisaties elkaar geholpen. Kortom veel mooie zaken zijn tot stand 

gekomen. De herindeling lijkt een goede gelegenheid om te stoppen. Dat Het Hogeland 

wel een relatie zal blijven onderhouden met Borkum onderschrijft het CDA ook helemaal 

omdat Borkum ook een buur(eiland) van Het Hogeland zal zijn. Juicht verder formeel af-

scheid dit weekend toe.  
Voorzitter Is ook in dezen pfh.. De relaties gaan al lang terug, in het bijzonder die met Zbąsznyek in 

Polen sinds ’92 of zelfs al sinds het verkenningsbezoek uit ’91, en later met Amt Peitz 

sinds 2003. Denkt dat niemand hier aan tafel beter dan dhr. Heres kan verwoorden wat er 

al die jaren gebeurd is ook vanwege diens nadrukkelijke betrokkenheid. Dankt naast dhr. 

Heres een ieder in de gemeenschap voor alle gepleegde inzet om op al die terreinen tot 

uitwisseling te komen en van elkaar te leren ook als mensen. Gelukkig is voortduring van 

de relatie tussen de gemeentes geen noodzakelijke voorwaarde voor voortduring van de re-

laties tussen de mensen in die gemeenten. Heeft zelf tijdens haar eerste en tegelijkertijd 

ook laatste bezoek aan beide gemeenten afgelopen zomer aangegeven dat het opheffen van 

de Partnerschäfte niet zal hoeven leiden tot het opzeggen van de Freundschäfte. Zo zal het 

ook vast gaan. Dit laat wel onverlet dat het college ervan overtuigd is dat nu Bedum opgaat 

in Het Hogeland, het moment daar is om te heroverwegen welke bijdrage je nog verwacht 

van zo’n relatie, en dat waren ook de colleges van overig BMWE van mening. Dat biedt 

dan ook weer ruimte om straks als gemeente Het Hogeland vanuit allerlei perspectieven na 

te gaan of er weer aanleiding is om nieuwe relaties aan te gaan en zo ja, welke gemeenten 

dan passend zijn. Laat echter dat oordeel en die besluitvorming graag aan de bestuurders 

van Het Hogeland. Zoals dhr. De Vries al aangaf houdt Eemsmond haar relatie met Bor-

kum. Wenst Het Hogeland een goede relatie toe met ook al haar buren en in dat licht zou 

het niet passen nu die relatie op te zeggen, een goede buur is immers beter dan een verre 

vriend. Hiermee wordt een relatie van iets meer en iets minder dan een kwart eeuw met 

beide gemeenten opgezegd. Dit weekend komt dat tot een afronding. College besteedt er 

op deze manier expliciet aandacht aan. Dus om het niet te laten uitgaan als een nachtkaars 

zijn afvaardigingen uit beide gemeenten daarbij uitgenodigd in de vorm van een ontbijt 

komende zondag, waar nog een flink aantal Bedumers naartoe zal komen. Dat is een waar-

dige afronding van de banden. Constateert dat unaniem met het voorstel wordt ingestemd, 

waarmee de partnerrelaties met de gemeenten Zbąsznyek en Amt Peitz per 31-12-2018 

formeel beëindigd zullen zijn. 
 

13.  Begrotingswijzigingen (rv nr 056) 
Voorzitter Leest wijziging voor n.a.v.v. foutje in de aftrekpost onderaan de stelpost: € 432.738,- mi-

nus € 50.000,-- leidt tot een subtotaal van € 382.738,--. Het voorstel wordt unaniem aan-

vaard.  
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10.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.56 uur. 
 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2018, 
 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 20 september 2018 

De Vries 

pfh 
8. Ontwerpverklaring van geen be-

denkingen omgevingsvergunning b&b 

Bedumerweg 34 ODD (rv nr 051) 

College zal nulmeting i.v.m. mogelijkheid dat er geheid 

wordt voor de b&b nog aan omwonenden laten terugkoppe-

len. 
Van Dijk 10. Stand van zaken en beschikbaars 

tellen van een krediet ter uitvoering 

van het scholenprogramma (recht-

streeks geagendeerd) (rv nr 053) 

Raad krijgt nog memo waarin (conclusies nav.) bevindingen 

van bureau Caraad inzake de kwestie hoeveel btw er terug te 

ontvangen valt nader worden toegelicht. 

 


