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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 26 januari 2017 om 19.30 uur 

 

Voorzitter:     J. Berghuis 

Griffier: H.P. Reijsoo 

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

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Doesburg, De Jong 

VVD: Hoekzema (tot a.p.5); Journée (vanaf a.p. 5).  

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

M.k.a.: Wijnstra 
  

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom, meldt dat dhr. Wijn-

stra zich voor deze raadsvergadering heeft afgemeld. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
 Rutgers NAM sprak na laatste handtekening van mijlpaal dat in Bedum als eerste gemeente scholen 

verstevigd worden. Waarom blijven bouwactiviteiten bij Horizon en Walfridus uit? Bedum 

is afhankelijk van beschikbaarheid van tijdelijke huisvesting om Regenboogschool te kun-

nen aanpakken. Deelt college zorgen CDA over druk waaronder tijdplanning nu staat?  
Van Dijk Deelt zorgen CDA, heeft die ook in stuurgroep scholenhuisvesting en tegenover NCG be-

noemd. Horizon en Walfridus zijn twee van de zes pilotscholen. De overige vier zitten in 

Loppersum; CVW-NAM noemt aantal oorzaken voor vertraging. Aardbevingbestendig 

maken van gebouwen is een nieuw proces, waarop meerdere technieken worden losgelaten 

om van te leren voor volgende projecten. Bedachte versteviging Horizon blijkt product wat 

niemand wil en extra duur is. Bijgevolg is voor nieuwbouw gekozen maar moest ook op-

nieuw begonnen worden. Start versteviging Walfridusschool wordt opgehouden door lo-

pende bezwaren tegen het definitief maken van de omgevingsvergunning. Ziet zelf als ver-

dere complicatie het bereiken van overeenstemming met schoolbesturen over de kosten 

ook vanwege de ingewikkelde kostentoerekening aan versteviging c.q. toekomstpakket. 

Verdere complicatie is dat het Rijk nog eens € 25 mln. minder gaat bijdragen dan nodig is 

voor het toekomstpakket en in het convenant overeengekomen was. Gemeente noch CVW-

NAM willen voor dat verschil opdraaien. Versteviging pakt ook duurder uit, wat kosten-

toedeling ook niet vereenvoudigt. Gemeente houdt aan standpunt vast. Dit vergt veel ge-

duld van alle betrokkenen maar er wordt hard aan gewerkt en college houdt de druk er vol 

op. Is toch niet pessimistisch: als deze scholen dit najaar of rond de Kerst klaar zijn kan de 

Regenboog van start gaan. Nieuwbouw Togtemaarschool en Groenland lopen hier mee ge-

lijk op, zoals meer onderwerpen dat doen in het proces. Bedum werkt dus toch toe naar 

mooie toekomstbestendige scholen. Alles binnen deze collegeperiode realiseren is krap-

aan, maar nog steeds, haalbaar. Meldt tot slot dat vandaag de overdracht geschiedt van de 

Walfridusschool aan CVW-aannemer en dat a.s. maandag aldaar de asbestsanering start. 

Voor de Horizon is de omgevingsvergunning aangevraagd, melding voor de sloop inge-

diend en voorbereiding van de sloop gestart. 
Rutgers Tijdpad van drie jaar was zeer ambitieus. Prima dat die ambitie er nog steeds is. Wel 

vraagt dit van de raad, die veel geïnvesteerd heeft in spoed in dezen, geduld. Zou graag 

zien dat dir. Schotman van de NAM zijn zorgen dat progressie onvoldoende zichtbaar is 

voor bevolking maar ook zijn belang bij dit hele programma, specifiek inzake Bedum 

waarmaakt.  
Van Dijk Zorg dat progressie onvoldoende zichtbaar is. Is in gesprek met NCG vanmiddag ook aan 

de orde geweest. NAM zal beloftes waar moeten maken. Betwijfelt wel of lagere regionen 

binnen de NAM de uitspraak van dir. Schotman delen maar zal Schotman aan die uitspraak 

houden. Acht ambitie grotendeels uitvoerbaar voor 1-1-‘19. Schetste daarom ook parallelle 

processen.  
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Voor nieuwbouw is de gemeente zelf verantwoordelijk. Risico’s worden bij PVE, locatie-

keuze e.d. meegenomen. Gebrek aan controle over wat bij NAM-CVW ligt vergt veel ge-

duld maar nog meer druk zetten kan de kosten opdrijven. College houdt vast aan bedragen 

die voor versteviging en toekomstpakket zijn vastgelegd. Genoemde scholen zijn best te-

vreden over hun tijdelijk onderdak: die druk is minder. Zoals het er nu nog uitziet komt het 

startmoment voor de aanpak van de Regenboog nog niet in de knel.  
Heres Is uitspraak bezwarencie. inzake Walfridusschool bekend? Wie gaat na drie jaar onkosten 

tijdelijke huisvesting betalen: gemeente of NAM-CVW? In artikel in DvhN stond tot zijn 

verbazing Bedum vermeld bij Noord-Groningen proeftuin scholen/onderzoek naar integra-

le kindcentra. Is Bedum daarbij betrokken? In raad is indertijd ondanks motie PvdA dien-

aangaande besloten niet over te gaan tot integrale kindcentra. Vraagt tot slot reactie van 

wethouder op persbericht VCOP mbt. De Haven.  
Van Dijk Verwacht uitspraak over bezwaar tegen onherroepelijk worden van bouw Walfridusschool 

binnenkort. Uitloop gebruik tijdelijke school is voor rekening van NAM-CVW. Uitloop 

die aan gemeente zelf ligt, zoals in Zuidwolde, komt voor rekening van de gemeente. 

Vooral grotere gemeenten zijn voor proef met integrale kindcentra aangewezen. Ook 

Noord-Groningen had zich daarvoor aangemeld en dat is ook toegekend. Het is niet nieuw. 

Gemeente is al enige jaren bezig met eerst een pilot en nu een kenniscentrum geïntegreerd 

kindcentrum, met zeven gemeenten. Kenniscentrum staat scholen die zich tot integraal 

kindcentrum willen omvormen bij. School in Zuidwolde voldoet aan norm: daar zit peuter-

speelzaalwerk en kinderopvang. Die school doet eraan mee maar de andere scholen in Be-

dum kiezen hun eigen route en pakken er maar een deel van mee. Andere gemeenten in het 

samenwerkingsverband kiezen voor variant Zuidwolde of school met alleen psw of alleen 

bso erin. Met uitvoering al dan niet van een motie heeft het niets te maken; wel met inte-

gratie van psw en bso met de basisscholen en financiering daarvan, en gemeente faciliteert. 

Daar doet Bedum in mee. Het gaat om het optimaal benutten van de ruimte voor ieder kind 

maar de ene basisschool maakt er een andere keuze in dan de andere. In dorp Bedum doet 

iedere school het op zichzelf maar betrekt daarbij Kids2B. Andere scholen willen het op 

termijn zelf organiseren. Het is geen beleidgestuurde ontwikkeling maar is praktisch bijeen 

brengen van basisschool, psw en bso daar waar het kan. Waardeert het bijzonder dat 

VCPO er alles aan heeft gedaan De Haven in Onderdendam overeind te houden ook met 

een nieuw onderwijsconcept, maar kan beslissing billijken om ermee te stoppen. De school 

zit nu eenmaal onder de minimumnorm van 23 leerlingen en dreigde nog weer vijf leer-

lingen kwijt te raken. Kan zo niet langer worden bekostigd, hoe jammer dat ook voor het 

dorp is. Leefbaarheid van een dorp hangt niet alleen af van een school; maar hij betreurt 

het wel.  
 

3. Notulen raadsvergadering van 15 december 2016 
Voorzitter In bijdrage Berghuis a.p. 8 “afscheidsrede” wijzigen in “afscheidstoespraak”. Bijdrage 

voorzitter a.p. 8 aanpassen tot “benoemt dhr. Hoekzema wegens diens inzet en verdiensten 

voor Bedumse samenleving namens Zijne Majesteit tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.” 

P. 2, a.p. 9, in toespraak dhr. Paas, “Z.K.H.” veranderen in “Zijne Majesteit”.  
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Voorzitter Constateert dat raad instemt met voorstel om stuk nr. 1 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

5. Toelating nieuw benoemd raadslid mevrouw S. Journée-Schuiling na onderzoek geloofs-

brieven (rv nr 003) 
Voorzitter Heropent vergadering na schorsing om cie. tot onderzoek van geloofsbrieven bestaande uit 

vz. mw. Rutgers en leden dhr. Hoekzema en mw. Doesburg, haar werk te laten verrichten.  
Rutgers Meldt dat de cie. de geloofsbrieven van mw. S. Journée in orde heeft bevonden en positief 

kan adviseren over toelating van mw. Journée als lid van de raad van Bedum. 
Hoekzema Maakt zijn zetel vrij en neemt op verzoek van de voorzitter plaats op de tribune. 
Jouruée Legt in handen van voorzitter belofte af en is daarmee toegelaten tot raad van Bedum.  
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Voorzitter Feliciteert mw. Journée met raadslidmaatschap en spreekt haar toe (zie www.bedum.nl) 

Heropent vergadering na schorsing om gelegenheid te geven mw. Journée te feliciteren. 
 

Hamerstukken 

6. Aanvraag ondersteuning project ‘Het Groene Ommetje’(rv nr 004) 

 

7. Wijziging van de bouwverordening (rv nr 005) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nrs. 004 en 005 wordt besloten. 
  

Bespreekpunten 

8. Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo (rv nr 006) 

 

9. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 007) 

 

10. (Her-)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 008) 
Voorzitter Heropent vergadering na korte schorsing om cie. tot stemopneming met als vz. mw. Rut-

gers en leden mw. Doesburg en mw. Journée de gelegenheid te geven haar werk te doen. 
Rutgers Meldt voor zowel rv nrs. 006, 007 als 008 dat stemming tot de volgende uitslag heeft ge-

leid: 10 stemmen uitgebracht; 10 stemmen geldig; 10 stemmen voor. 
Voorzitter Constateert dat daarmee unaniem tot conform rv nr. 006, 007 en nr. 008 is besloten. 

 

11. Benoeming selectiecommissie naamgevingscommissie (rv nr 009, rechtstreeks geagen-

deerd) 
Voorzitter Geeft dhr. De Jong gelegenheid advies van raadsklankbordgroep in dezen toe te lichten. 
De Jong  Licht overwegingen binnen raadsklankbordgroep toe die zich gisteren in haar eerste verga-

dering o.a. boog over voorliggend voorstel. Er was wat discussie vanwege een kleine omis-

sie in de raad van Winsum waardoor daar een stuk heeft voorgelegen waarop meer namen 

stonden. Verder had de raadsklankbordgroep graag het maximum van zeven namen op de 

lijst gezien maar het werden er vijf omdat twee niet konden. De groep heeft verder i.v.m. 

enig evenwicht in de man/vrouw verdeling een voorkeur uitgesproken voor een dame van 

het Hogelandcollege en is daarmee tot een positief advies over deze selectiecie. gekomen.  
Heres Constateert dat naam van betreffende leerling Hogelandcollege niet op de lijst staat.  
Voorzitter Constateert dat raad instemt met door dhr. De Jong geopperde oplossing i.v.m. tijdsdruk 

om selectiecie. via akkoord met dit voorstel te mandateren tot deelname van dit vijfde lid. 

Heropent vergadering na schorsing om zelfde cie. als onder a.p. 8 haar werk te laten doen. 
Rutgers Meldt dat cie. tot stemopneming de stemmen geteld heeft hetgeen tot de volgende uitslag 

heeft geleid: 10 stemmen uitgebracht; 10 stemmen geldig; 10 stemmen voor.  
Voorzitter Constateert dat daarmee unaniem tot conform rv nr 009 is besloten. 
 

12. Begrotingswijzigingen (rv nr 010) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nr 010 wordt besloten. 
 

13.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.26 uur. 
 

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2017, 
 

De griffier,       De voorzitter, 

http://www.bedum.nl/

