NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 21 december 2016 19.30 uur
Plv. voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
1.

J. Berghuis
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries

Opening en vaststelling agenda
Spreekt ambtsgebed uit en heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Er zijn geen vragen binnengekomen.

3.

Notulen raadsvergadering van 24 november 2016
P.3 in bijdrage Van Bruggen na “onroerend” “goed” invoegen. Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld. Fracties hebben nog niet over gasvrije gemeente nagedacht maar zullen
dat mettertijd doen n.a.v. voorzetje dat dhr. Heres bereid is daartoe te maken.

Tekstueel/
n.a.v.

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Dhr. Heres vraagt of de archiefzorg volgend jaar nog weer terugkomt c.q. meegenomen
wordt bij de herindeling. Wh. v.d. Kolk: volgend jaar komt er weer een brief van de provincie en staat het weer op de agenda. College tracht via implementatie van zaaksysteem
JOIN verdere verbeteringen aan te brengen maar dat gaat niet van de ene op de andere dag
ook i.v.m. ambtelijke capaciteit. Het wordt natuurlijk onderdeel van de herindeling. Provincie onderkent bij ongeveer zes punten echt verbetering.
Stuk nr. 2
Dhr. De Jong vraagt of college dit stuk al besproken heeft. CU staat er positief tegenover.
Dhr. Bakker antwoordt bevestigend. College heeft besloten de subsidie toe te kennen, die
bovenop de reguliere subsidie komt. College vindt deze bijdrage alleszins verantwoord als
Oranjevereniging haar positie gebruikt om het verenigingsleven wat op te krikken.
Voorzitter
Constateert akkoord van raad met voorgestelde wijze van afhandeling van alle stukken.
Stuk nr. 1

Bespreekpunten
5.

Controleprotocol 2016 (rv nr 071)
Akkoord.
De Jong
Verwacht college volgend jaar een accountant te hebben die dit gaat gebruiken?
v.d. Kolk
Denkt van wel, er wordt op gebroed, hoopt in januari uitsluitsel te kunnen geven.
Voorzitter
Constateert dat voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
Alle fracties

6.

Wijziging legesverordening 2017 (rv nr 072)
Akkoord.
Hoekzema
Worden kosten reisdocumenten van ± € 30,-- verhoogd met een gedeelte vanuit Den Haag?
v.d. Kolk
Is blij met instemming van raad. Aan reeds vastgestelde verordening en bijbehorende heffingen wordt nu nog iets aan toegevoegd vanwege de wetswijziging.
Bakker
Zoekt antwoord op vraag VVD nog even uit.
Voorzitter
Constateert dat voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
Alle fracties

7.

Herindelingsontwerp (oriënterende bespreking)
Ontwerp is hier aan tafel al in concept besproken. Heeft daar niets op aan te vullen. Logboek geeft de vele gezette stappen weer. Ambitieniveau is juist weergegeven. Akkoord.
Hoekzema
Akkoord met de 4 punten. De 4 gemeenten blijken er financieel goed voor staan.
Heres
Ontwerp is logisch en evenwichtig vervolg op concept.
Wijnstra
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De Jong

Bakker

Gaat Bedum de nieuwe Omgevingswet nog implementeren of doet de nieuwe gemeente
dat? Gelet op opgave van harmonisatie van tarieven stelt financiële positie van de gemeenten wat gerust, maar ziet voor vergelijking graag financiële kengetallen per gemeente conform BBV in dit hoofdstuk opgenomen. Is blij met voorgenomen creatie van OR en georganiseerd overleg en sociaal statuut i.v.m. rechtspositie van zittend personeel. In het Westerkwartier kunnen burgers ideeën inzake herindeling kwijt op een speciale website. Roept
college op dit ook voor dit gebied te realiseren. Blijft het bij de twee genoemde werkgroepen of worden het er meer, zo ja welke? Blz. 18: graag bij zetelverdeling sinds ´14 vermelden dat GB al spoedig na verkiezingen niet meer hier aan tafel zat. Als ter inzageleggingtermijn staat in raadsvoorstel acht weken vermeld maar op blz. 1 van de tekst staat 23-1
t/m 10-4-‘17 zijnde 13,5 week. Neemt aan dat dat moet zijn tem. 9-3-‘17
Stuk is solide basis voor herindeling. Voorgeschiedenis is juist weergegeven. Is met Loppersum gesproken over het feit dat vanuit omgeving Middelstum om zelfde reden dat Middag Humsterland aan Westerkwartier wordt overgedragen, geluiden opgaan om zich aan te
sluiten bij Hoogeland? Weerstaat verleiding nog op St. Luciavloed in te gaan. Op blz. 18
moeten niet drie maar vier coalitiepartijen voor Bedum vermeld staan. Beschrijving vorming visie voor nieuwe gemeente geeft vertrouwen. Voor draagvlak is van groot belang
om ook de inwoners bij het proces te betrekken. Slechts een klein deel van hen zal een
zienswijze indienen. Het leeuwendeel zal niet bereikt worden. Steunt uitgangspunt dat
“Hoogeland” er voor de burgers is en niet andersom, zeer. Juicht suggestie om website in
te richten voor geven van reacties dan ook toe. Financieel beeld van nieuwe gemeente met
licht stijgende lokale lasten, kleine tegenvallers maar ook efficiëntievoordelen op termijn,
is gunstig.
Startdocument is 80-90% van het herindelingsontwerp. Tekstuele tekortkoming was ook
nog datum opiniërende bespreking: dat moet 21, niet 22-12-‘16 zijn. Slotdatum van acht
weken ter inzage legging moet 20-3-‘17 zijn. Er komt een lokaal aanpasbaar communicatieplan. Naast een panel op de website worden in elk geval in Bedum de burgers ook opgezocht. De avonden dienen mede om bij Bedumers op te halen wat zij voor het vervolg willen meegeven. Er komen veel meer werkgroepen dan de twee vermelde. Wet ARHI schrijft
formele stappen voor met 1e Herindelingsontwerp; in twee ronden om raden gelegenheid
te geven op elkaars opmerkingen te reageren, terwijl Winsum een aanhangsel heeft inzake
Westerkwartier. 2e Herindelingsadvies dat er per 1-5-‘17 er moet liggen incl. visie, naamgeving en uitkomsten van burgerbetrokkenheid. De ideeën, suggesties en zienswijzen van
burgers krijgen hun neerslag in een gezamenlijke nota voor de vier gemeenten incl. reacties van de colleges daarop. Raad krijgt dat ter beoordeling bij herindelingsadvies. E.e.a.
wordt tot stand gebracht door werkgroepen. Daarnaast moeten er op alle vraagstukken zaken worden uitgedacht en doordacht zodat er per beleidsthema, bijv. voor afvalverwerking,
één beeld ontstaat. In het sociaal domein wordt al in hoge mate samengewerkt maar qua
personeelsformatie en ICT-ondersteuning moet het nog verder worden doordacht. Wat
voor gemeente en dienstverlening er wordt beoogd is deels al in de visie terug te zien. Als
elk dorp een eigen loket wil, heeft dat zijn prijs. Nieuwe middelen kunnen die helpen
drukken maar ook minder digitaal vaardige mensen moeten met hun vragen bij iemand terechtkunnen. Werkgroepen werken uit wat er voor dat persoonlijk contact nodig is en wat
er qua formatie en inschaling nodig is. Verwacht een vrij beperkte boventalligheid. Moet
nog zien of Omgevingswet per 1-1-‘19 in zal gaan. Het is een uiterst ambitieus programma
met een groot risico voor wat betreft digitale ondersteuning daarvan. Wetgevers laten zich
overigens niets gelegen liggen aan besognes van gemeenten met herindelingen. Dus moeten de BMWE-gemeenten naast de herindeling ook alles in gereedheid brengen om per 11-‘19 te kunnen voldoen aan de nieuwe wet. Neemt vraag PvdA over kengetallen mee als
input op weg naar herindelingsvisie. Financieel beeld is stabiel maar voor de vier gemeenteraden moet er een beeld zijn van kengetallen die uit de begrotingen komen en wat leges
in de diverse gemeenten kosten. Bijeenkomst op 29 nov. jl. was aangenaam, er viel te leren
van ervaringen met herindeling elders.
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Hoekzema
Bakker

Voorzitter

Wat betreft 11 in plaats van 15 raadszetels in Bedum, is het lastig om te omschrijven wat
er in Bedum tussen ’14 en ’18 is gebeurd. Wat er nu staat is objectief juist en geeft aan
voortijdig vertrek van GB niet meer aandacht dan het verdient. Vier gekozenen verkozen
het om na de verkiezingen het bijltje er bij neer te gooien. Dat doet niets aan het aantal of
de verkiezingsuitslag af. Die is gemarkeerd in ’14 zodat iedereen weet dat Bedum 15
raadszetels kent. Er zijn vier coalitiepartijen, niet drie. Dat zal worden gecorrigeerd. Over
Middag Humsterland is al een paar jaar contact geweest tussen de gemeenten Zuidhorn en
Winsum, die daar elk voor ca. de helft de baas over zijn. Bij Middelstum is dat heel anders.
Een groep inwoners daar sluit zich liever bij BMWE dan bij DAL aan, maar zo werkt het
niet. Als een deel van de gemeente Loppersum iets anders wil, had Loppersum dat aan
moeten kaarten. Zei in dit dossier al eerder dat Humsterland al een aantal jaren liep en men
zich niet moest laten afleiden van de gekozen koers omdat zo´n invlechting vele maanden
vertraging zou opleveren.
Meent dat er al is besloten dat er niks meer bij BMWE bij zou komen.
Inderdaad, en omdat in deze raad is gezegd dat de zaak, wat Bedum betreft niet gediend is
met enige uitbreiding, was er ook geen aanleiding om met Loppersum in gesprek te gaan,
nog afgezien van het feit dat het niet aan Bedum was om daartoe het initiatief te nemen.
Constateert dat raadsbreed wordt ingestemd met het stuk.

8.

Instellen raadsklankbordgroep (rv nr 073)
Akkoord.
Hoekzema
Akkoord. Wat wordt bedoeld met pt. 6 nog nader te bepalen wie er verder bij de vergadering aanwezig kunnen zijn? Wil opmerken dat Bedum als geheel wat minder inbreng heeft
dan de andere drie gemeenten omdat hier aan tafel één fractie mist en Bedum daardoor
minder leden kan afvaardigen naar de klankbordgroep.
Heres
Begrijpt dat voorstel eerste aanzet is om te komen tot een klankbordgroep en dat die groep
zijn werkzaamheden zelf kan inrichten. Is voornemens eerst een brede samenstelling te gedogen. Mettertijd zal duidelijk zijn hoe de groep dan inkrimpt. Akkoord met voorstel.
De Jong
Akkoord. Vraagt of griffie weet per wanneer deze klankbordgroep functioneel moet zijn.
Bakker
Bespeurt dat dhr. Hoekzema vindt dat Bedum er wat bekaaid afkomt. Ziet dat zelf niet zo
want per raadsfractie is er één vertegenwoordiger. Heeft altijd geleerd dat de kracht van
het argument niet in het getal zit. Een andere gemeente kan een voorbeeld nemen aan de
hechte gemeenschap met een compacte raad die Bedum is en heeft. Vindt zo´n compacte
raad zonder allerlei afscheidingen een democratische pluim op de hoed. De klankbordgroep kan vanzelf wat compacter worden als men elkaar zodanig heeft leren kennen dat
men e.e.a. aan elkaar over kan laten. Het belangrijkste bij zo’n herindelingsproces is dat je
elkaar goed informeert en elkaar in afwezigheid van de ander geen kolen stooft. De goede
start van 29 nov. jl. kan dan uitgroeien tot een sfeer waarin het minder aankomt op het precieze aantal vertegenwoordigers. Pt. 6 van het voorstel ziet op de mogelijkheid dat de
raadsklankbordgroep over een bepaald onderwerp meer informatie wil hebben. Vooralsnog
gaan de gedachten uit naar aanwezigheid van een vertegenwoordiging vanuit de stuurgroep: een burgemeester en/of een gemeentesecretaris, om eventuele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar als men op een bepaald punt nog een spreker wenst uit te nodigen is dat ook een mogelijkheid.
Griffier
Zal raad morgen de data die de griffiers met elkaar hebben afgestemd voor bijeenkomsten
van de raadsklankbordgroep doormailen en fracties daarbij verzoeken wie er voor elk van
hen afgevaardigde wordt. De eerste bijeenkomst is voorzien op 25 januari 2017.
Heres
Vraagt of overzicht gemeentelijke werkzaamheden waarin als eerste bijeenkomst 31 januari 2017 vermeld staat, is komen te vervallen.
Voorzitter
Constateert dat griffier dat nog uitzoekt.
Bakker
Kan t.a.v. leges dankzij wh. Van Dijk die zich van moderne media heeft bediend, melden
dat een rijbewijs in Bedum in 2016 € 38,-- kostte. Het Rijk pikt daar € 10,-- van in.
Wijnstra
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Voorzitter

De gemeente stelt zelf tarieven vast voor het gemeentelijk aandeel, wat het Rijk wil hebben komt daar bovenop. In 2017 zal het weer een paar centen meer zijn.
Constateert dat alles naar tevredenheid is beantwoord en voorstel unaniem is aangenomen.

9.
Begrotingswijzigingen
Er zijn geen begrotingswijzigingen.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter een ieder goede feestdagen en sluit hij de vergadering om 20.18 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2017,
De griffier,

raadslid
Heres
(PvdA)

De voorzitter,

Agendapunt
Raad 24 november 2016.
Agendapunt 5

Toezegging 21 december 2016
Fractie van de Partij van de Arbeid zegt raad notitie toe
m.b.t. gasvrije gemeente.
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