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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 25 januari 2018 19.30 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H.P. Reijsoo 

Aanwezige raadsleden: CDA: Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra  

PvdA: Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Journée 

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

Afwezig m.k.: Van Bruggen, Heres  
   

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

zich hebben afgemeld (zie boven). Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
Rutgers Aardbeving op 8-1 jl. bij Zeerijp met kracht van 3.4 op schaal van Richter heeft Nederland 

weer wakker geschud. Minister lijkt eindelijk te beseffen dat NAM geen sturende rol in 

“schadeproces” hoort te hebben, CDA bepleitte al bij behandeling MJP dat NAM volledig 

uit het proces moet stappen om tot snellere/betere afwikkeling van schades te komen. Voor 

veilig wonen in Groningen moet de gaskraan definitief dicht. Raden van Loppersum en 

Winsum hebben onlangs een raadsbrede motie aangenomen waarin staat dat de huidige 

aanpak van de aardbevingsproblemen onvoldoende is. CDA Bedum steunt deze motie en is 

benieuwd of overige partijen alhier dit delen en middels een brief aan deze twee raden 

kenbaar willen maken. Wil tot slot oproep doen aan alle inwoners van gem. Bedum. CVW 

kan om privacy redenen namen en adressen van schadegevallen niet aan gemeente kenbaar 

maken. CDA wil zich inzetten voor hen die zich helaas niet weten te redden met schadeaf-

handeling maar is afhankelijk van signalen uit de omgeving. Herhaalt daarom met klem 

oproep van de burgemeester tijdens nieuwjaarsreceptie: “Meld schrijnende gevallen bij de 

gemeente” “Bent of kent u mensen die hulp kunnen gebruiken? Maak dit kenbaar!”  
 PvdA, CU Steunen voorgestelde steunbetuiging aan raden van Loppersum en Winsum van harte.   
Journée Niemand kan op steun aan motie die in Loppersum en Winsum is aangenomen tegen zijn.  
Voorzitter Stelt voor gewenste brief door griffie te laten opstellen en te versturen. Beaamt dat ge-

meente info ontbeert over waar de schades precies zijn. Per vorige week zondag was het 

totaal in gemeente Bedum 149 niet nader gespecificeerde schadegevallen. Probeert via so-

ciaal team in beeld te krijgen welke mensen meervoudig de dupe van schades door gas-

winning zijn.  
Rutgers Overgang van 18- naar 18+ in jeugdzorg is voor verbetering vatbaar. Dat geldt zeker ook 

voor pleegzorg. Ook pleegkinderen van 18+ verdienen een veilig en stabiel thuis. Van hen 

worden echter ineens allerlei volwassen keuzes verwacht inzake wonen, opleiding, inko-

men, werk, zorg en ondersteuning. Wettelijk houdt pleegzorg en vergoeding na het 18e jaar 

op. Pleegkinderen die na hun 18
e
 verjaardag het pleeggezin verlaten komen daardoor op-

nieuw in de problemen. Sinds de decentralisatie van Jeugdwet hebben gemeenten de moge-

lijkheid om de pleegzorg te verlengen. Vragen: 1. Hoe vaak heeft gemeente Bedum sinds 

de decentralisatie van mogelijkheid gebruik gemaakt om pleegzorg te verlengen na 18e 

verjaardag? 2. Weet college welke ervaring daarmee zijn opgedaan c.q. wil het die erva-

ringen inventariseren en die (geanonimiseerd) met raad delen? 3. Hoeveel jongeren van 17 

jaar zitten momenteel in pleegzorg in gemeente Bedum? Veel pleegouders komen niet uit 

met pleegvergoeding, houden vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het 

kind. 4. Kent college signalen dat gemeente vergoedingen aan pleegzorgaanbieders onvol-

doende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, is college bereid uitvraag te 

doen? 5. Ministerie is onderzoek gestart naar toereikendheid van pleegzorgvergoeding. 

Gaat college ministerie informeren over ervaringen in de gemeente Bedum?  
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6. CDA wil dat pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt en jongeren alleen bij uitzonde-

ring eerder - als het in het pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelf-

standigheid – op eigen benen komen te staan. 6. Deelt college dat uitgangspunt? Zo nee, 

waarom niet? 7. Zo ja, is college bereid mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor 

gem. Bedum inzichtelijk te maken en raad hierover te informeren? 
Van Dijk CDA kaart belangrijk onderwerp aan dat meer studie vergt, probeert vragen te beantwoor-

den. 1. Is in Bedum sindsdien twee maal voorgekomen. 2. Pleegzorg voor verlengde jeugd-

hulp komt dus maar sporadisch voor. Jongeren worden voor hun 18
e
 voorbereid op ver-

volgstappen in hun leven. Als het nodig is, wordt pleegzorg zonder problemen voortgezet. 

Pleegzorg wordt beëindigd als jeugdigen voldoende in staat zijn hun volgende stap te ma-

ken. 3. Dit betreft één jongere. 4. Navraag bij CJG leert dat er geen klachten over onvol-

doende vergoedingen zijn. 5. RIGG koopt voor Bedum pleegzorg in. Bij noodzaak tot ver-

andering wordt dit met het RIGG gecommuniceerd. 6. Uit praktijk blijkt dat inzet van ver-

lengde pleegzorg niet vaak nodig is. Wanneer het wel noodzakelijk is geeft de wet vol-

doende ruimte de pleegzorg te verlengen. Acht noodzaak tot verandering van de wet niet 

groot.  
Rutgers Dankt voor uitgebreid antwoord terwijl het kort dag was voor opstelling ervan. Fijn dat 

pleegzorg zo nodig zonder problemen wordt voorgezet na 18
e
 verjaardag.  

Journée Weet dat pleegzorg tot 23
e
 jaar verlengd kan worden en stopt zodra vraag ernaar wegvalt.  

 

3. Notulen raadsvergaderingen van: 7/9 november 2017, 30 november 2017 en 14 december 

2017 
7 /9-11-17 p.11 ODD=Onderdendam. Verslag wordt aangepast vastgesteld. Nav.p.2: CU: was sugges-

tie om burgers bij inrichting stemlokalen te betrekken technisch onmogelijk? Stemlokalen 

blijken voor 2/3 door ambtenaren bemand te worden bij Referendum Sleepwet. Vz: college 

heeft gemeend die aanpassing niet bij Referendum Sleepwet te doen maar wel bij gemeen-

teraadsverkiezingen van 21-11-‘18 mede als gevolg van aangepaste wetgeving. Dan mogen 

raadsleden geen zitting meer hebben op stemlokalen, maar inwoners van de gemeente des 

te meer. Zoals al gezegd zou het eerder trainen van inwoners ook e.e.a. van de organisatie 

vergen. N.a.v.: Hoge Raad van Adel heeft eigen procedure, zie op internet. Zou naar diver-

se zaken navraag doen, deze ene was wat arbitrair genoteerd, wil wel in raadsklankbord-

groep navragen hoe tijdspad is, constateert instemming om toezegging aldus te voldoen.   
30-11-17 Tekstueel en n.a.v. akkoord, verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
14-12-17 P.1, 4

e
 regel Sportpark moet zijn Therapeutisch bad. Verslag aldus aangepast vastgesteld. 

Onder Vragenuur, CU n.a.v. bijdrage Kuiper, vz. vervolmaakt antw. Wh. V.d. Kolk onder-

aan door inzake Arhi-procedure te melden dat als bezwaren na tien dagen uitblijven ieder-

een geacht wordt achter een besluit te staan. Die tien dagen lijken echter al verstreken, hoe 

is standpunt college Bedum? Vz: op 14-12 waren de tien dagen verstreken maar bij wet 

Arhi mag je beslissen wanneer de termijn ingaat en de bezwaartermijn zo opschorten. De 

colleges kijken welke vragen en zorgen er leven en ronden gedachtewisseling daarover 

komende week af, college Bedum besluit dan wat zij het college van Winsum gaat laten 

weten.  
Berghuis Heeft zorgen over impact van ongemerkt geaccordeerde investering van Winsum op solva-

biliteit en meerjarenbegroting gemeente Het Hogeland. Uiteindelijk dragen burgers de las-

ten.  
Voorzitter Precies omreden van die zorg schrijft wet Arhi overleg over die besluiten voor. Dat ge-

sprek is er. Raad krijgt in loop van volgende week afschrift van brief die college met colle-

ge Winsum zal wisselen en kan die desgewenst agenderen voor de raad.   
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Voorzitter Constateert t.a.v. stuk nr. 11 dat er een bericht in de sociale media is geweest over de rol 

die mw. Rutgers gaat bekleden in haar fractie. Feliciteert mw. Rutgers daarmee. Consta-

teert dat conform de voorgestelde wijze van afhandelen wordt besloten.  
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Hamerstukken 

5. Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer (rv nr 001) 

6. Lange termijn Agenda (LTA) (rv nr 002) 
Voorzitter Meldt aanpassingen t.o.v. commissieversies, constateert dat unaniem conform rv nrs 001 

en 002 wordt besloten. 
  

Bespreekpunten 

7. Integraal KindCentrum (afgekort: IKC) “’t Groenland” definitief ontwerp en krediet-

aanvraag (rv nr 003) 
Kuiper PvdA is content met dit definitief ontwerp en blij met het voorspoedig verloop van het pro-

ject tot tevredenheid van betrokken partijen. Dankt voor verschaffen van meer details in 

toelichting. Wat zijn consequenties voor dit project als NCG bijdrage van € 750.000,--. 

weigert? Gaat onder voorbehoud van antwoord op dat punt akkoord met voorstel. 
De Jong Dankt college voor aanpassingen in voorstel nav. commissie en is blij met verrichte toe-

voegingen. Is blij met voorliggend plan en goede ontvangst van plannen door betrokken 

partijen. Combi van gebruikers en doeleinden is grote aanwinst voor het dorp. Financiële 

risico’s van dit project komen bij de gemeente te liggen, hoe schat weth. die in? Recente 

aardbeving laat zien hoe urgent versterkings- en nieuwbouwopgave is, CU zal instemmen 

met dit plan.  
Rutgers Plan en dekking zijn duidelijk, mooi dat de vaart erin zit.  
Journée Is ook blij met het plan. Overhandigt door haar nagespeurd wetsartikel waarin staat dat er 

wel degelijk recht is op een bijdrage uit het Btw compensatiefonds.  
Van Dijk Is blij met brede instemming met dit plan waarmee de derde school op de rit komt in het 

versterkings- en nieuwbouwproces dat voorspoedig verloopt. Is blij dat de samenwerking 

in het dorp gevonden kan worden en versterking van de Mauritshal separaat gelijktijdig 

meegenomen kan worden. Bijdrage NCG is geen formaliteit, o.b.v. afspraken over de            

€ 1.000.000,-- die beschikbaar is voor Bedum is dit voor 99% zeker en komt dit in het 

overleg met de NCG ook goed. Tegenvallers zijn omdat het om nieuwbouw gaat inderdaad 

voor risico van de gemeente. Hoe sneller je werkt en hoe beter je het voorbereidt, hoe min-

der de risico’s zullen zijn. Als er meevallers zijn, komen die ook de gemeente toe maar fi-

nancieel plaatje moest wel worden opgehoogd vanwege kostenstijgingen als gevolg van 

krapte in de bouw, dus de kans op meevallers is gering. Medewerkers houden vinger goed 

aan de pols. Ging er in commissie vanuit dat de BTW niet compensabel is maar neemt 

wetsartikel graag in ontvangst en hoopt dat die meevaller erin zit.  
 Voorzitter Constateert dat PvdA haar voorbehoud laat varen o.b.v. antwoord van de weth. en daarmee 

alle fracties kunnen instemmen met het voorstel. 
  

8. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het Hogeland (rechtstreeks geagendeerd) (rv nr 004) 
Voorzitter Attendeert op memo over gewijzigde drempelwaarde die bij het voorstel zat. 
Kuiper Is met college doordrongen van nut en noodzaak te zetten harmonisatiestappen. Akkoord. 
De Jong Document geeft voldoende basis voor verantwoord en duurzaam inkoopbeleid. Uniformi-

teit, duurzaamheid, innovatie, lokaliteit, regionaliteit en social returns on investment heb-

ben er een duidelijke plaats in gekregen. Stemt dan ook in met voorstel maar vraagt of van 

centrale inkoopfunctie al gebruik wordt gemaakt en onder wiens toezicht die in ’18 valt.  
Wijnstra Vindt bijstelling van drempelwaarde voor meervoudig onderhands aanbesteden van wer-

ken goede richting maar vraagt waarom niet is gekozen voor de in Bedum gebruikelijke 

drempelwaarde van € 500.000,-- zodat je wat eerder meervoudig onderhands kunt aanbe-

steden en de concurrentie wat eerlijker wordt. Natuurlijk werkt een drempel op € 100.000,-

-  makkelijker voor de dienst maar zoveel moeite is het ook weer niet om twee offertes op 

te vragen. Wil er verder voor waken dat voor deze dienst die nog in de kinderschoenen 

staat er zoals je vaker ziet, een heel apparaat wordt opgetuigd. Pleit voor laagdrempelige 

inkoop en een rechtmatige handelwijze die de markt een eerlijke kans geeft.  
Journée Resumeert aanloop naar voorstel. Akkoord met voorstel en voorgestelde drempelwaarde.  
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v.d. Kolk Accountant zal beoordelen of volgens de normen gehandeld is. Weet niet wie Centrale In-

koop Organisatie gaat aansturen maar relevanter is dat wethouders van financiën aan-

spreekbaar zijn voor de wijze waarop ingekocht wordt. Bedum heeft eendrachtig inge-

stemd met verlaging van drempelwaarde t.a.v. aanbesteding van werken van € 150.000,-- 

naar € 100.000,-- als pragmatische consensusoplossing. € 100.000,-- is de norm die in De 

Marne geldt. Sommigen betoogden dat dit te laag is voor de nieuwe gemeente van 50.000 

inwoners. Gezegd is we gaan uit van de huidige gemeenten en van het feit dat dit een be-

leidsarm harmonisatiebesluit is. Daarbij past het bedrag van € 100.000,--, dit was een com-

promis dat de vier gemeenten pragmatisch gaan effectueren richting de nieuwe gemeente 

Het Hogeland.  
Wijnstra De aardig wat grotere gemeente Groningen hanteert drempelwaarde van € 500.000,--. Con-

stateert dat gewoon voor hoogste in BMWE gehanteerde bedrag is gekozen, en het in die 

zin geen compromis was. Bepleit om bij opstarten van zo’n functie de grens lager te leg-

gen, naderhand verhogen kan altijd nog, verlagen is lastiger. Accountant toetst op Europe-

se grenzen, moet die niet apart geïnstrueerd worden om te checken op uitvoering inkoopbe-

leid? 
v.d. Kolk Raad stelt normenkader vast waar accountant op toetst. Gedachte dat je bij grotere ge-

meente een hogere waarde instelt is niet vreemd. Zoals gezegd is het een compromis t.o.v. 

de laagst voorkomende en de door de raadsklankbordgroep geadviseerde drempelwaarde.  
Wijnstra Vindt gekozen drempelwaarde wat willekeurig. Hoopt dat als kans zich voordoet die naar 

beneden bij te stellen, Bedum zo dapper zal zijn om dat te gaan doen. Aldus akkoord. 
Voorzitter Constateert dat voorstel met inachtneming van stemverklaring CDA met algemene stem-

men wordt aangenomen. 
 

9. Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018 (rv nr 005) 
Voorzitter Constateert dat aanvullende informatie middels een memo is geleverd.  
Rutgers Resumeert wat CDA in cie. over deze pilot gezegd heeft. Vindt het ook na de memo nog 

wat onduidelijk of het geld goed wordt besteed, de ambities hoog genoeg zijn, de budget-

ten toereikend zullen zijn als het aantal vrijwilligers hoger is dan verwacht. Vindt dat een 

degelijke evaluatie om te kunnen bijsturen en voorsorteren op een structureel vervolg op 

het taalhuis in Het Hogeland echt vóór zomer ’18 beschikbaar moet zijn i.p.v. pas eind ‘18. 
Journée Ziet in aanvullende memo wel overzicht van betrokken ketenpartners, maar mist passage 

over Humanitas/taalcafé Bedum waar heel enthousiast les wordt gegeven. Dit is erg be-

langrijk om op de rail te krijgen. Waarom is ondersteunen/begeleiden van vrijwilligers vo-

rig jaar niet in aanbesteding van Tinten meegenomen? Hoe voorkomt gemeente versplinte-

ring om overzicht en kwaliteit te waarborgen? Steunt woorden CDA inzake evaluatie.  
Rus PvdA was al akkoord. Wel nog een vraag: is genoemd percentage laaggeletterden, p. 2 toe-

lichting, op onderzoek alhier gebaseerd of op landelijke gemiddelden?  
Doesburg Schetst hoezeer goed kunnen lezen en schrijven voorwaarde zijn voor digitale vaardighe-

den om maatschappelijk mee te kunnen komen. Zonder dat ben je afhankelijk van anderen. 

Schaamte weerhoudt mensen ervan hulp te vragen. Taalhuizen helpen om het doel van de 

participatieve samenleving om mensen hun zaken zelf te laten regelen m.b.v. hun sociale 

netwerk te realiseren zodat vaardigheden en sociale contacten bij betrokkenen toenemen. 

Heeft er vertrouwen in dat het aantal deelnemers aan taalhuizen komend jaar fors zal toe-

nemen. Gevraagde bijdrage is goede investering in welzijn van burgers. 
Van Dijk Zal met collega pfh’s kijken of evaluatie eerder mogelijk is. Deelt onderstreping door CU 

van nut en noodzaak taalhuizen. Van de vele instellingen die met taal bezig zijn doet Hu-

manitas ook het taalcafé in “De Meenschaar”. Op scholen zijn er projecten met Biblionet 

om kinderen aan het lezen te krijgen en vaardigheden te leren; er gebeurt dus meer dan dit. 

De 8-11% is gebaseerd op landelijke cijfers, de regionale sociale samenstelling en ervarin-

gen in het onderwijsveld. Laaggeletterden kunnen wel lezen, schrijven en rekenen, maar 

beperkt. Bedoeling is om hun niveau hoger te krijgen en zo hun toegang tot diensten en 

contacten te bevorderen. De animo is groot ook onder vrijwilligers om mee te doen.  
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Doel is een grote groep te bereiken en steun in de rug te geven. De ambitie is er om deze 4  

à 5.000 mensen op niveau te brengen. Evaluatie zal leren of dat er mettertijd in zit, voor-

alsnog gaat het om de opzet hiervan samen met heel veel organisaties. Ondersteuning van 

vrijwilligers viel niet onder basisondersteuning. Dit is ook een project wat je niet hoeft te 

doen en staat daar daarom ook los van, zit niet bij maatschappelijk werk e.d. in. Maar het 

is niet onbelangrijk en soms ook wel goed dat het gespreid is over andere organisaties.  
Rutgers Juicht toezegging toe om evaluatie zo mogelijk naar voren te halen, CDA stemt aldus in.  
Journée VVD vindt dit voorstel erg belangrijk, houdt vinger aan de pols, kan akkoord gaan. 
Voorzitter Constateert dat het voorstel met algemene stemmen wordt aangenomen. 

 

10.  Begrotingswijzigingen (rv nr 006) 
Voorzitter Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
 

11.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.31 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2017, 
 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 25 januari 2018 

Van 

Dijk 

9. Verlenging pilot Opzet Taal-

huizen BMWE 2018 (rv nr 005) 

 

Pfh zal met collega pfh’s kijken of evaluatie eerder mogelijk is 

dan eind ‘18. 

 


