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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 21 juni 2018 20.00 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H. Kastermans 

Aanwezige raadsleden: CDA: De Vries, Rutgers-Swartjes  

PvdA: Heres, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg (vanaf 20.15u.), De Jong 

VVD: Journée 

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

M.k.a.: Koster, Kuiper, Van Bruggen 

   
   

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

wezigen welkom en meldt wie zich heeft afgemeld. De agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
Rutgers College heeft goede oplossingen bedacht om na de her- en verbouw de verkeersveiligheid 

rondom m.n. Togtemaarschool en St. Walfridusschool te vergroten maar op tijdstippen dat 

leerlingen naar school worden gebracht is het te gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. 

Auto’s gebruiken het trottoir om elkaar te kunnen passeren. Wegen worden geblokkeerd 

door stilstaande auto’s en de straat is te smal om als fietser normaal een auto te passeren. 

Dit roept onverwijld om een effectieve aanpak. Ouders van leerlingen kiezen bewust voor 

zo dicht mogelijk bij school stoppen of parkeren. Leerkrachten en dorpsbewoners spreken 

hen hierop tevergeefs aan. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de samenleving maar 

ook primair een verantwoordelijkheid van burgers zelf, zo staat in het bestuursprogramma. 

Als men de verkeersregels niet opvolgt en elkaar niet respecteert moet de overheid optre-

den. Handhavend politieoptreden op naleving van parkeerregels rond scholen kan al een 

groot effect hebben. Daarnaast is het goed om vooruitlopend op toekomstig beleid een kiss 

& ride-zone in te richten. Dan is parkeren onder schooltijd daar verboden. Wellicht is het 

effectiever de kiss & ride aan te duiden met het Groningse “smok’n & nok’n”. Deelt colle-

ge de urgentie van deze oproep?  
Voorzitter Antwoordt in lijn met wat hierover in combicie. van juni jl. is gewisseld. Politie heeft ver-

keersveiligheid op aandragen van de burgemeesters als prioriteit opgenomen in haar vei-

ligheidsprogramma voor dit jaar maar kiest zelf hoe zij middelen inzet. Een lokale priori-

teit daarbinnen krijg je lastig op de agenda van de politie. Rond de Wilhelminalaan is dit 

recentelijk wel gelukt. In BT Ommelanden-West gaat het regelmatig ook over veiligheid 

op de A7 maar lokaal in Bedum zijn snelheidsovertredingen en de veiligheid rondom scho-

len van belang. Zal dat nogmaals onderstrepen richting de politie, wat onverlet laat dat niet 

een burgemeester maar de chef BE het handelen van agenten bepaalt. Als raad boa’s ter 

beschikking had gesteld was inzet van boa’s voor dit doel een optie geweest. Maar dan 

nog, kun je ook geen boa op elke dag om 8.30 uur. daar hebben staan. Dus dan blijft eigen-

lijk als belangrijkste optie gedragsverandering over. Elkaar erop aanspreken is meer iets 

voor ouders en leerkrachten onderling dan tussen gemeente en ouders. Andere inrichting 

van de ruimte met een kiss & ride zone is ook een optie, Groningse benaming daarvoor 

klinkt goed. 
De Vries 

pfh. 
In coalitieakkoord staan afspraken over creëren van veilige zones rondom de scholen door 

de infrastructuur aan te passen. In 2015 is met de raad incl. het CDA afgesproken om dat te 

koppelen aan het scholenprogramma, omdat het natuurlijk onlogisch zou zijn dit tweemaal 

te moeten doen voor en na verplaatsing van een school. Er staan goede afspraken in het 

scholenprogramma om de schoolomgevingen veilig in te richten. Bij de Regenboogschool 

wordt de ingang voor de kinderen verplaatst naar achteren.  
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Daarmee wordt verkeersonveiligheid op De Vlijt/hoek Schoolstraat weggenomen, waar het 

’s morgens ook regelmatig een chaos was. Inzake de Togtemaarschool is afgesproken het 

aldaar vrijkomende terrein in te gaan richten met een definitieve kiss & ridevoorziening, 

nog af te stemmen met de buurt. Het halen en brengen van de kinderen wordt daarmee ont-

trokken aan de openbare wegen: Bazuinslaan en De Vlijt. Ook daar wordt het in de toe-

komst dus veilig. Voor wat betreft de tijdelijke situatie is steeds in VJN en NJN gezegd dat 

dit met het scholenprogramma wordt gecombineerd conform de afspraak om met zuinig-

heid en vlijt middelen in te zetten. Collega Van Dijk werkt met veel vlijt aan het scholen-

programma Resumeert dat in de beantwoording zo volgordelijk belicht zijn de stappen 1. 

Environment: inrichting van de omgeving; 2. Education: opvoeding, gedrag; scholen heb-

ben ouders diverse keren erop aangesproken; en 3. Als laatste stap Enforcement, handha-

ving, politie.  
Rutgers Beaamt dat dit in ’14 zo is afgesproken bij het bestuursprogramma In ’15 werden de zaken 

heel anders en was nog niet bekend dat langs bepaalde plekken nog meer kinderen moeten 

dan nu. De situatie verandert telkens maar wat staat is dat er dagelijks onveilige situaties 

zijn en het maar net goed gaat. Op geld moet je zuinig zijn, op weggebruikers nog meer. Is 

benieuwd hoe overige fracties hierin staan. 
Journée Heeft zelf bij ambtenaar ook parkeersituatie rond scholen doorgenomen maar m.n. afslui-

ting van De Vlijt geeft extra verkeer door de Bazuinslaan, wat door de vele slingers aldaar 

vervelende situaties geeft. Begreep dat dat volgende week weer anders is en werkzaamhe-

den geven natuurlijk altijd overlast. Daar moet je dan toch even mee dealen. Vindt overi-

gens smok’n en nok’n zelf wat respectloos, heeft daar moeite mee. 
Heres Heeft zich hier niet op voorbereid, wil graag komende week zelf polshoogte nemen en er in 

commissieverbandverband op terugkomen. Hoopt die ruimte te krijgen, zal er aandacht aan 

besteden.  
De Jong Begrijpt dat vraag van CDA uitmondt in een soort inventarisatie. Kent locatie waar CDA 

op doelt via eigen schoolgaande kinderen. Focus moet niet zozeer op weginrichting als wel 

weggebruik liggen. Kent geen cijfers van incidenten. Natuurlijk moet het overal veilig zijn, 

tegelijkertijd kun je de bestaande situatie niet ook nog even flink verbouwen tussen al het 

weggebruik in en wordt de balans weer anders na openstelling van De Vlijt volgende 

week. Je moet ook kijken naar cijfers en omstandigheden en er ligt nu ook geen voorstel.  
Rutgers Wil niet alles bij de gemeente leggen om op te lossen, maar een noodsignaal afgeven dat 

dit hoe dan ook opgelost moet worden. Juicht polshoogte nemen door fracties toe.  
De Jong Mw. Rutgers wijst wel degelijk naar de gemeente als zij dit in deze raad inbrengt.  
Rutgers Heeft al heel veel paden bewandelt alvorens dit hier in te brengen. Laat men met zijn allen 

zorgen dat dit goed komt.  
De Vries 

pfh. 
Sluipverkeer op Bazuinslaan komt doordat men borden van de omleidingsroute niet volgt: 

ook dat is onwenselijk gedrag. Men hoort keurig over Schoolstraat/Waldadrift te rijden. 

Maar eind volgende week gaat De Vlijt weer open en is dat sluipverkeer hopelijk verleden 

tijd. 
Voorzitter Constateert dat dit wellicht tussen fracties onderling nog terugkomt alvorens het hier wel-

licht terugkomt.  
 

3. Notulen raadsvergadering van 31 mei 2018 
Tekstu-

eel/n.a.v. 
Bij voorzitter, onder vragenuur, “verhuizing naar” wijzigen in “verhuizen uit”. Verslag 

wordt aldus aangepast vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Stuk nrs. 

1&2 
Dhr. De Jong vindt v.k.a. de briefschrijvers tekort doen, stelt voor dit in handen te stellen 

van college. Vraagt weth. om deze signalen mee te nemen in zijn overleg met de woning-

stichting. Dhr. Heres deelt voorstel CU, vraagt college contact op te nemen met schrijvers 

en directie W&B om de klachten te bespreken en de resultaten van dat laatste te delen met 

de briefschrijvers en betrokkenen.  
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Briefschrijvers willen zekerheid krijgen dat ze een betaalbaar, optimaal geïsoleerd en vei-

lig huis kunnen huren vrij van scheuren en in een leefbare woonomgeving. Dat zijn zaken 

waar de PvdA-fractie ook voor staat. Weth. Van de Kolk weet dat de problemen de huur-

ders hoog zitten. Hij gaat een afspraak met ze maken, een deel van de woningen bekijken 

en W&B houden aan prestatieafspraken in dezen. Verder zal het college de brieven beant-

woorden. Verantwoordelijkheid voor aanpak ligt bij W&B, maar college zal ook invulling 

geven aan zijn verantwoordelijkheid in dezen in het kader van de woonvisie en prestatieaf-

spraken. W&B heeft hem gemeld dat niet alleen de Professorenbuurt maar ook de Zeehel-

denbuurt op hun agenda staat en dat ze werken aan groot planmatig onderhoud. Weliswaar 

heeft de discussie met de NAM inzake de versterking geleid tot stagnatie maar het is wel 

tijd om tot zaken te komen en de huurders duidelijkheid te bieden. Beantwoording van de 

brieven komt in afschrift ook naar de raad.  
 Voorzitter Constateert dat raad brief 1 en 2 in plaats van v.k.a., langs geschetste route in handen van 

college wil stellen en ook met voorgestelde afhandeling van de overige stukken akkoord 

gaat.  
 

Hamerstukken 

5. Grondexploitatie Ter Laan IV (rv nr 036) 

6. Ontwerpbegroting 2019 ARCG (rv nr 037) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nrs 036 en 037 wordt besloten. 
 

Bespreekpunten 

7. Krediet vernieuwing behuizing en herinrichting Hertenkamp (rv nr 038) 
Journée Complimenteert stichting met het vele verzette werk. Neemt aan dat het stichtingsbestuur 

de opmerkingen van dhr. Lukkien heeft meegenomen, want dierenwelzijn is voor iedereen 

belangrijk. Uitleg van weth. in cie. VROM was duidelijk. De verandering t.o.v. de oude si-

tuatie zal voor de buurt even wennen zijn. Koppeling van opknappen van terrein aan stati-

onsgebied is een plus. Mist alleen nog opbouw van kosten van € 52.000,-- voor de behui-

zing.  
v.d. Kolk Kan niet precies duiden hoe dat in onderdelen opgesplitst is maar neemt aan dat alles wat 

in het staatje staat als één bedrag geoffreerd is en dat die kosten dan kloppen.  
Voorzitter Constateert dat fracties incl. VVD akkoord gaan met het voorstel.  
  

8a. Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 039) 

8b. Meerjarenkoers 2018-2021 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 040) 
Voorzitter Draagt voorzitterschap voor de duur van dit a.p. over aan plv. vz. Berghuis om haar handen 

vrij te hebben voor de beantwoording en de vergaderorde niet zelf te hoeven bewaken. 
Voorzitter Wijst op verschil tussen voorstellen 8a. en 8b. voor wat betreft indiening zienswijze.  
Doesburg Door positief resultaat over 2017 is het tussentijds hogere begrote bedrag niet meer nodig 

en hoeft het niet meer te worden verrekend met een extra bijdrage van de gemeente. CU 

stemt voor wat betreft jaarrekening dan ook in met collegevoorstel. Beleidsbegroting 2019 

is gebaseerd op meerjarenkoers. Constateert lichte stijging van aantal vrijwilligers bij de 

brandweer, hun leeftijdsverdeling geeft een positiever beeld en de structurele onderbezet-

ting is verleden tijd. Complimenteert brandweer met dit succes. Spreekt waardering uit 

voor allen die samen zorgen dat de brandweer paraat is in geval van nood, hun inzetbaar-

heid is heel bijzonder en kan niet genoeg gewaardeerd worden helemaal in deze tijd waarin 

het steeds moeilijker is mensen te vinden die zich voor lange tijd willen inzetten en binden. 

Vraagt of inmiddels duidelijkheid is over verkrijgen van impulssubsidie voor lokaal omge-

vingsbeleid. Beide aanpassingen aan begroting 2018 zijn niet te voorkomen en geen reden 

om zienswijze in te dienen. Ambitie klinkt prima, VRG komt in actie nog voordat er echt 

iets aan de hand is en zelfs op het moment dat plannen nog gemaakt moeten worden. Gaat 

professioneel en informatie gestuurd werken en pakt nieuwe taken flexibel op, in nauwe 

samenwerking met de gemeente zodat kansen en mogelijkheden over en weer benut wor-

den en gemeente en VR elkaar in hun rol kunnen versterken.  
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Deze ambitie vergt investeringen, CU stemt in met door college voorgestelde zienswijze 

maar wil op de hoogte gehouden worden zodra duidelijker is wat er nodig is, gezien de nog 

onduidelijke ontwikkelingen.   
Rutgers Komt eerst op ontwerpbegroting. Meerjarenperspectief is stabiel. Geheel is sober opge-

steld met een beperkte overhead. Ontwerpbegroting is overigens door o.a. veel vaktechni-

sche afkortingen voor een leek moeilijk te begrijpen. Klopt het dat doordat ziekenhuizen 

e.d. straks niet meer verplicht zijn het openbaar meldsysteem bij de VR af te nemen, er        

€ 600.000,-- verlies zal zijn? Dit is vreemd want deze verplichte deelname moet toch kos-

tendekkend zijn? Heeft CDA dit verkeerd begrepen of is het toch meer dan alleen kosten-

dekkend? Jaarrekening laat positief resultaat zien, bestemming daarvan is duidelijk, CDA 

stemt daarmee in. Steunt collegevoorstel om geen zienswijze in te dienen, maar heeft wel 

een verzoek. Had op recente voorlichting over meerjarenkoers liever gezien dat mw. 

Mansveld was ingegaan op de jaarstukken en begroting, omdat die technisch gezien moei-

lijker te lezen zijn. Tipt om dit elk jaar om te draaien. Meerjarenkoers: beleid is risicoge-

richt en informatiesturend. Samengevat: de basis van crisisbeheersing staat maar die wil 

men nu steviger neerzetten met behulp van netwerken. VRG geeft duidelijk aan meer te-

gemoet te willen komen aan wensen van gemeenteraden, meer binding te willen met die 

raden en meer overleg. CDA deelt dat uiteraard. Ook zienswijze die college voorstelt om 

op financieel gebied nauwer bij elkaar betrokken te zijn past hier helemaal in. CDA gaat 

dus akkoord met het voorstel.  
Journée Jaarrekening ’17 sluit met positief resultaat, VVD gaat dan ook akkoord met voorstel om 

daar geen zienswijze op in te dienen. Meerjarenkoers is duidelijk verhaal met veel ambitie 

waar haar inziens helemaal niets is toe te voegen. VVD gaat ook akkoord met voorstel om 

op de hoogte te worden gehouden over de financiële doorwerking van de meerjarenkoers.  
Heres PvdA volgt adviezen college op om geen zienswijzen in te dienen. Vindt titel meerjaren-

koers VRG aansprekend en de koers zelf een duidelijk verhaal. Onderschrijft kaders en 

uitgangspunten. Vindt voorstel om “met waardering kennis te nemen” van meerjarenkoers 

opmerkelijk, maar onderschrijft die waardering alleen maar als zij bedoeld is aan het adres 

van vrijwillige inzet bij VRG. Stemt met voorgestelde zienswijze op meerjarenkoers in.  
Van Lente Constateert instemming van fracties voor wat betreft jaarrekening. Acht meerjarenkoers 

van VRG en bijbehorende begroting voor ’19 belangwekkender. Herinnert zich dat vorig 

jaar rond deze stukken is opgemerkt dat de VRG is gestart als een soort regionale brand-

weer die ging verbreden; en dat o.a. het CDA toen ook waardering heeft uitgesproken voor 

alle gezette stappen in dat verband. Blijkens de meerjarenkoers zet VR nu met grip op risi-

co’s een stap verder: zij ontwikkelt door op het gebied van brandweerzorg maar zet daar-

enboven met instemming van de gemeenten in op een bredere blik op risico’s en een nave-

nant bredere portfolio aan risicobeheersing. Zo kijkt de VR bijv. naar wat elke partij met 

haar netwerk kan betekenen voor risicobeheersing ohgv cybersecurity. Op haar presenta-

ties in Aduard en Delfzijl gaf de VR aan a.h.v. anders te willen gaan werken: 1. Van reac-

tief naar preventief en uiteindelijk proactief. 2. Niet een statisch risicoprofiel ontwikkelen 

dat in een la klaarligt maar een dynamisch risicoprofiel ontwikkelen met elkaar en net-

werkpartijen. Dat zijn behoorlijke stappen in de meerjarenkoers. Afgelopen jaar zijn ook 

grote stappen gezet om de organisatie hierop toe te bereiden. Denkt –richting PvdA – dat 

de ‘waardering’ zo bedoeld is. Achter de grote stap die de VR voorstelt zal nog veel werk 

wegkomen. Deelt met CU insteek om vinger aan de pols te houden wat betreft financiën, 

maar vooralsnog lijkt binnen begrote middelen geschoven te kunnen worden om voor be-

oogde ontwikkelingen middelen vrij te maken. Of dit beeld te mooi is om waar te zijn staat 

te bezien en is ook een facet waar mw. Mansveld op ingegaan is in haar presentatie. CDA 

vraagt terecht om een beter leesbare begroting. Mw. Mansveld vroeg iedereen ook nadruk-

kelijk om aan te geven waar de behoefte zit, omdat de VR ook nadrukkelijk de banden met 

alle raden wil aanhalen. Zal verzoek CDA in AB van VR aan de directeur doorspelen. 

PvdA en CU spraken waardering uit voor inzet van brandweer vrijwilligers.  
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Op de mooie infographic inzake hoe het ervoor staat met het aantal vrijwilligers binnen het 

cluster het Hogeland is te zien dat er iets meer uit- dan instroom van vrijwilligers is maar 

ze kan melden dat in Bedum de blusploeg prima op peil is, en uit een oogpunt van strategi-

sche personeelsplanning wordt er ook aan gewerkt dat dat zo blijft. Biedt verder aan om te 

organiseren dat raads-/cie.leden een keer zelf bij de blusploeg hun licht kunnen opsteken. 

Zal vraag van CU over Subsidie-impuls omgevingsveiligheid morgen in het AB stellen. 

CDA wees op passage over risico op € 600.000,-- verlies. Meldkamer Noord-Nederland is 

een van de eerste waar 3 regio’s samen zijn gebracht in één meldkamer. Dat is een proces 

dat zich gaat doorontwikkelen naar een landelijke meldkamerorganisatie. Dat heeft nog 

heel wat voeten in de aarde. Deze paragraaf op p. 56 schetst dat daar nog een aantal flinke 

financiële en bestuurlijke risico’s in zitten of die ontwikkeling werkelijk goed tot stand 

komt. Dat zijn krachten die meer op landelijk vlak spelen dan in deze VR. Ook dat staat 

morgen op de agenda van het AB, dus ook daar zal zij er nog eens naar vragen en de raad 

daarover desgewenst informeren. Voor het overige constateert zij dat de raad instemt met 

de stukken en is daar blij om.  
 

9.  Begrotingswijzigingen (rv nr 062) 
Voorzitter Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
 

10.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.48 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 juli 2018, 
 

De griffier,                   De voorzitter, 

 

 

 

 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 21 juni 2018 

V.d. 

Kolk 
4. Ingekomen stukken / 

verslag van bijgewoonde 

vergaderingen 

Pfh. gaat afspraak maken met huurders W&B nav hun brieven, een deel van 

de woningen bekijken, W&B houden aan prestatieafspraken in dezen, de 

brieven beantwoorden en raad die beantwoording doen toekomen in afschrift. 
Van Len-

te 
8a. /8b. Jaarstukken, 

ontwerpbegroting en 

meerjarenkoers VRG  

Pfh. zal tip en verzoek van CDA inz. verhogen van leesbaarheid van de stuk-

ken doorspelen aan de directeur en ook de overige aandachtpuntjes die naar 

voren kwamen vanuit de cie. meenemen naar het AB van de VRG.  

 


