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Verslag van de vergadering van de gecombineerde raadscommissies Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke ordening en Milieu en Algemene Bestuurlijke Zaken, gehouden op donderdag 5 juli 2018 

om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden:  Van Bruggen, Doesburg, Hoekzema, Journée, De Jong, De 

Jonge, Kuiper, Rus, Rutgers-Swartjes, De Vries 

Voorzitter:     Heres  

Namens het college:   Van Lente, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries  

Commissiegriffier:   Kruims 

M.k.a.:     Berghuis, Kastermans 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom en meldt wie zich heeft afgemeld. Meldt dat 

de griffie heeft meegedeeld dat agd.punt 4 gisteravond niet door de raadsklankbordgroep is doorgeleid 

naar de BMWE-gemeenteraden. Wordt dus van de agenda gehaald. Resterende agenda wordt conform 

vastgesteld. 
 

2. Verslag vergadering van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 7 juni 2018 
Tekstueel 

/ n.a.v. 
Op Blz.2 in bijdrage Blomsma “is blij dat cybercrime meer op de voorgrond komt” wijzi-

gen in “is blij dat de aandacht voor cybercrime meer op de voorgrond komt”. Verslag 

wordt met inbegrip van deze wijziging vastgesteld. Geen opmerkingen n.a.v. dit verslag. 
 

3. Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 
Voorzitter Constateert dat er geen op- of aanmerkingen zijn op inhoud verslag hoorzitting, waarmee 

dit vanavond tevens vastgesteld is. Geeft het ontwerpbestemmingsplan in bespreking. 
Hoekzema Door de onderdoorgang 100 m. op te schuiven is er een betere situatie ontstaan voor perce-

len, is de zienswijze geïncorporeerd en kan dit bestemmingsplan, wat de VVD betreft, 

worden vastgesteld. Diverse tracés zijn bekeken met voorliggend tracé als resultaat. Situe-

ring van ontsluitingsweg vergroot veiligheid en leefbaarheid van het dorp. Groot voordeel 

is ook dat de onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen. Wanneer kan de schop de 

grond in, als dit bestemmingsplan akkoord is? Stemt in met voorstel.  
Rus Procedures zijn zorgvuldig. Slechts één indiener van zienswijzen heeft zich laten horen 

door cie. VROM. De bezwaren blijken grotendeels naar tevredenheid te worden opgelost. 

Ontsluitingsweg geeft verbeterde leefbaarheid in Bedum. PvdA gaat daarom akkoord. 
De Jong Er is soepel naar realisatiemogelijkheid gekeken, waar nodig zijn zaken geschrapt of ver-

anderd. Je kunt nooit iedereen blij maken. CU stemt met alle vier punten van het voorstel 

in.  
De Vries CDA gaat ook akkoord. Kijkt positief terug op genoemde hoorzitting: de inspraak is zeer 

serieus genomen, plannen zijn waar mogelijk aangepast, dit stemt het CDA tevreden.  
De Vries 

pfh. 
Is blij met steun van alle fracties. In mei ’13 raadsbreed aangenomen motie van VVD was 

aanleiding om oostelijke kant op te kijken. Er is getrechterd van vele tracé-opties naar één 

optie. Is blij dat er relatief weinig zienswijzen op kwamen. Na vaststelling in raad komt bal 

bij provincie te liggen voor de uitvoering. Als de grondaankoop voorspoedig verloopt zou 

de weg er eind ’20 kunnen liggen. Is blij dat vaststelling van dit bestemmingsplan het mo-

gelijk maakt dat het Zevenbruggetjespad door een tunnel komt en de drie onbewaakte 

spoorwegovergangen worden opgeheven. Raad Bedum heeft voor dat laatste € 100.000,--  

gefourneerd. Provincie staat positief tegenover voltooiing van dit proces, gaat er zelf vanuit 

dat ProRail het ook mogelijk zal maken om de spoorwegovergangen op te heffen.  
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan. 
 

4.  Beleid zonne-energie gemeente Het Hogeland 
Voorzitter Memoreert dat dit agendapunt bij de vaststelling van de agenda is komen te vervallen. 
. 
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5. Jaarverslag en jaarrekening 2017 
Journée Stukken geven duidelijk weer wat er in de verschillende programma’s is bereikt in ’17 voor 

w.b. de bevingsproblematiek, de versteviging en nieuwbouw van scholen, voortgang van 

centrumplan en uitvoering van de decentralisaties. In deze programma’s schuilen juist de 

meeste risico’s voor de komende jaren. Naast dit alles staat de voorbereiding op de herin-

deling en de nieuwe gemeente centraal. Al met al is het een heel helder verhaal. 
Kuiper College stelt voor positief resultaat toe te voegen aan de AR. Jaarrekening is ook dit jaar 

goed leesbaar. Accountant geeft positieve verklaring af. PvdA dankt een ieder die aan dit 

resultaat heeft bijgedragen voor de inzet. Geen vragen of opmerkingen, akkoord. 
De Jong Stukken laten overzichtelijk zien hoe afgelopen jaar is afgesloten. Dat de accountantsver-

klaring nu al bijligt stemt tevreden, dit was in voorgaande jaren ook wel eens anders. Stemt 

in. 
Rutgers CDA is ook blij met tijdstip waarop accountantsverklaring al bij de stukken ligt en met de 

inhoud daarvan. Akkoord met goede voorstellen in het stuk. 
v.d. Kolk Zal complimenten over helderheid en leesbaarheid van jaarstukken doorgeven. Men mag 

blij zijn met het resultaat. Het verwachte negatief resultaat bij de Najaarsnota is in een licht 

positief resultaat omgebogen. Deelt oordeel van fracties dat de stukken er al met al netjes 

uitzien. 
Voorzitter Constateert dat deze jaarstukken als hamerstuk door kunnen naar de raad. 
 

6. Voorjaarsnota 2018 
Journée Raadsklankbordgroep besprak gisteravond uitgangspunten/kaders bij opstelling van begro-

ting ’19, die voorbehouden is aan nieuw college/nieuwe raad. Accent bij Voorjaarsnota lag 

op goede afwikkeling van lopend beheer en beleid. Veel zaken worden meegenomen naar 

de nieuwe gemeente. Er is weinig ruimte voor nieuw beleid. Alle zeilen moeten worden 

bijgezet om de nieuwe gemeente op orde te krijgen. Gelukkig is er ruimte in de AR om het 

verwachte begrotingstekort op te vangen en hopelijk valt het, zoals elk jaar, uiteindelijk 

toch weer mee. 
Kuiper Dankt allen die aan deze nota een steentje hebben bijgedragen. Wenst allen succes bij het 

vinden van een maatschappelijke plek. Vragen bij Voorjaarsnota 1. Stelt voor onder boek-

waarde scholen Zuidwolde eerst “De Akker” te noemen en daarna de “Venhuisschool” om 

misverstand te voorkomen dat ook “De Akker” zou worden gesloopt. 2. Wat wordt bedoeld 

met ‘Bedum over de grenzen’? 3. Ontvangt graag evaluatie van reconstructie Boterdiep Oz. 

4. Ziet onder veiligheid rond scholen ook graag verbetering verkeersveiligheid “Regen-

boogschool” opgenomen; bij nieuwbouwplannen “Togtemaarschool” en “Walfridusschool” 

is daarin wel voorzien. 5. Ziet uit naar nota Fietsstrategie, gaat ervan uit dat die in ’18 be-

handeld wordt. 6. Is zeer content met voornemen om als BMWE gezamenlijk deel te ne-

men aan promotiedagen ‘18. 7. Weet dat college afhankelijk is van andere partijen voor re-

alisatie centrumplan maar ontwikkeling blijft uit en stilstand is geen vooruitgang. 8. Ziet uit 

naar behandeling nota Detailhandelvisie in oktober. 9. PvdA is bereid portemonnee te trek-

ken voor beheer openbaar groen met het oog op herindeling maar heeft daar nog geen pas-

klare oplossing voor. Is inzet van participatiebanen of opnieuw seizoenarbeiders hiervoor 

een idee? 10. Mist opsomming van projecten op het gebied van openbaar groen, herinde-

ling Ommelanderdrift en De Lijnbaan. Complimenteert en feliciteert college, medewerkers 

maar ook vooral aanwonenden ermee. 11. Waarop hebben incidentele kosten van                

€ 145.000,- betrekking? 12. Is aangekondigd klimaat- en energiebeleid Het Hogeland een 

allesomvattend plan met aandacht voor elke vorm van alternatieve energieopwekking, en 

wanneer komt dit plan aan de orde? 13. Complimenteert college met wijze van uitvoering 

project halfverharding begraafplaatsen, dat prima lijkt te gaan voldoen. 14. College meldt 

niets over woningbouwprogramma terwijl er in gemeente Bedum wel wordt gebouwd. 

Graag toelichting. 15. Gedeelte Boterdiep Wz tussen Ludgerstraat en Wilhelminalaan vergt 

onderhoud voor zowel behoud van de “Omloop van Bedum” als ook voor aanwonenden. 

Waarom staat hierover niets in de Voorjaarsnota?  
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De Jong Voorjaarsnota verschilt van die van vorige jaren. Periode ’14-’18 is met vertrouwen inge-

gaan en door verbinding is getracht goede zaken voor gemeente en inwoners tot stand te 

brengen. Dit is een natuurlijk verantwoordingsmoment. Had gelet op feit dat capaciteits-

problemen voltooiing van een aantal projecten verhinderen, verwacht dat college stand van 

zaken inzake de projecten met raad had gedeeld en de verbinding had gezocht. Ziet college 

kans dit alsnog te realiseren en zo de raad in stelling te brengen om ook verantwoording te 

kunnen afleggen? Gaat op enkele mutaties in. 1. Negatief resultaat op deze Voorjaarsnota 

komt vrnl. door incidentele afboekingen voor “Venhuisschool” en “De Akker”. Geen on-

verwachte last, maar financieel overzicht bij scholenprogramma ontbreekt, wanneer komt 

dat naar raad? 2. Extra krediet voor promotiedagen die Bedum i.s.m. overig Hogelandge-

meenten ingaat is goede zaak en goede gelegenheid Bedum goed op de kaart te zetten. 

Hoopt dat dat ook dit jaar i.s.m. bedrijvenverenigingen geschiedt teneinde het economische 

maar ook toeristische potentieel te promoten. 3. Keuze om voor sociaal domein te lenen 

pakt goed uit. Tekorten hierop kunnen uit deze bestemmingsreserves gehaald worden. 4. 

Ondanks tekorten a.g.v. incidentele kosten laat het structurele plaatje een positief beeld 

zien. Mooi is ook dat de AR voldoende groot is om het geprognosticeerde tekort op te van-

gen, maar daarbij heeft de CU wel een vraag. De AR is al fors aangesproken in ’18. Kan 

pfh. een overzicht van de AR geven? Rondt af. Ondanks dat er geen nieuwe begroting voor 

gemeente Bedum zal komen, kan deze Voorjaarsnota als input mee richting Het Hogeland. 

Naast de ingewikkelde kadernota voor Het Hogeland ligt deze Voorjaarsnota er overzichte-

lijk bij. Compliment en dank aan alle opstellers van het stuk.  
Rutgers Stemt bijdrage af op feit dat deze Voorjaarsnota geen meerjarenperspectief meer bevat. 

Kadernota meldt dat Bedum positief staat t.o.v. lopende projecten, maar de zin in het voor-

stel dat voor veel zaken bij de Najaarsnota bekeken moet worden hoe de beschikbaar ge-

stelde middelen ook beschikbaar blijven voor de nieuwe gemeente wekt wat argwaan. Wil 

graag de vele zaken die niet zijn afgerond in ’18 toegelicht en benoemd zien in het raads-

voorstel. Net als de CU vindt het CDA niet helder om welke projecten het gaat, welke be-

dragen daarmee gemoeid zijn en hoe gewaarborgd wordt dat het in ’19 meegaat. Duidelijk 

is wel dat er weinig ruimte is voor nieuw beleid. Toch wil het CDA iets inbrengen. Zou 

graag zien dat er ruimte komt om de multifunctionele accommodatie waar in Bedum een 

groep vrijwilligers mee bezig is, te realiseren. Ruimte binnen de begroting vinden kan las-

tig zijn, maar misschien is het een idee om het plan panklaar te maken, wellicht dat er met 

leefbaarheidsgelden of gelden van de NAM mogelijkheden ontstaan. Ziet graag dat Bedum 

daar dan op in kan spelen. Verwachte begrotingstekorten zijn nog op te vangen vanuit de 

AR, maar het CDA wil ook hier nogmaals zijn zorg uitspreken voor w.b. het risicovolle 

onderdeel Sociaal Domein.  
v.d. Kolk Voorjaarsnota is voortgangsrapportage. Raadsklankbordgroep besprak gisteren kadernota. 

Daarin wordt ook gerefereerd aan ontwikkeling van een MFA door SV Bedum, waarvoor 

inderdaad geen middelen zijn gereserveerd in begroting ’18. Dat zal in deze fase voor de 

volle 100% gedeeld moeten worden met de overige gemeenteraden en wellicht ook de 

nieuwe raad van Het Hogeland. De zaak is zoals gezegd in studie, vergt tijd en zorgvuldig-

heid, maar college heeft het in het vizier en is ermee aan de slag mede op instigatie van 

raad/cie. Naast inhoudelijke rapportage is de Voorjaarsnota m.n. bedoeld om financieel 

zicht op de begroting te krijgen. Begroting ontwikkelt zich negatiever dan bij vaststelling 

vorig jaar verwacht werd. Of volgende jaarrekening nog positief afsluit is koffiedik kijken. 

Wat betreft stand van zaken bij klimaatplannen is gisteren een zonnevisie aan de orde ge-

weest in de raadsklankbordgroep. Daarover is geen besluit genomen. Soms rijst de vraag of 

er niet een breed klimaatplan kan komen waar alles een plek in heeft: grote windmolens, 

zonne-energie, biomassa e.d., maar dat het zo loopt komt ook door hoe Rijk en provincie 

hier regie op voeren. Dat nu zonne-energie de focus heeft, komt door een concrete vraag 

vanuit de provincie om met beleidskaders te komen waarbinnen zonne-energie gerealiseerd 

kan worden. Dat heeft dus te maken met de actuele vraag. Er liggen allerlei plannen in alle 

dorpen in Bedum onder ondernemers en dorpscorporaties om iets te doen met zonne-

energie. Maar die weten dus niet waar ze aan toe zijn als de kaders niet zijn vastgesteld. 
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Dat moet dus besproken worden. Wat de andere onderdelen van klimaatbeleid betreft is de 

afgelopen vier jaar gezegd we haken aan bij bestaande initiatieven. Zo is er bijv. aange-

haakt bij het Energieloket waar de bevolking van Bedum veel gebruik van maakt. Bedum 

heeft net getekend voor elektrische laadpalen waar er 1.000 van in de provincie komen. Er 

is gezamenlijke energie-inkoop met als uitgangspunt om als gemeente energie vanuit de 

omgeving te benutten. Afgelopen periode werd het niet zinvol geacht een heel nieuw beleid 

te creëren maar gewoon de kansen te pakken die zich voordoen. Zo is het de afgelopen ja-

ren ook pragmatisch op zijn Bedums vormgegeven, en redelijk succesvol. Daarnaast heb-

ben veel particulieren baat gehad bij de waardevermeerderingsregeling in het kader van 

aardbevingsbestendig bouwen. Maar het is goed te beseffen dat Rijk en provincie zich qua 

klimaatbeleid komende jaren een enorme opgave hebben gesteld. De prov. Groningen bijv. 

ambieert naast de al geplande windmolens nog 200 erbij op land. Op woningbouw wordt 

niet inhoudelijk ingegaan, dit is m.n. een financiële voortgangsrapportage. Hoopt daar bij 

Najaarsnota wel aandacht aan te kunnen besteden. Bij grex echter kwam de ontwikkeling 

wel ter sprake: die is positief, Bedum is bezig met een inhaalslag en probeert dat ook vast 

te houden. College heeft stoplichtnotitie vastgesteld. Deze biedt de raad houvast om te eva-

lueren wat er bereikt is en meegenomen moet worden naar Het Hogeland. Raad kan dat zelf 

op eigen gekozen moment agenderen. Zal overzicht van AR per mail aanleveren. Is blij met 

complimenten vanuit fracties. Er is vanuit Bedum heel hard gewerkt aan dit product, deelt 

blijdschap dat het ook keurig op tijd er ligt.   
Voorzitter Vult aan dat stoplichtnotitie in de leesmap heeft gelegen. 
Van Dijk Deelt PvdA-voorstel w.b. formulering dat het gaat om afboeking van boekwaarde van “De 

Akker” en van de te slopen “Venhuisschool”. Bedrag blijft overigens € 309.000,--, af te 

boeken middels Voorjaarsnota. Kosten scholenprogramma waren gebaseerd op taxatie van 

een paar jaar geleden terwijl ze flink stijgen en het zelfs lastig is aannemers te krijgen voor 

uitvoering van het scholenprogramma. Durft nog niet te zeggen hoe dat uitpakt, de afreke-

ning met de NAM voor de andere scholen kan nog voor plussen en minnen zorgen. Komt 

na de vakantie met een financieel overzicht van dit programma en zo nodig nog een vraag 

om extra krediet. De € 145.000,-- uitgaven aan sociale voorzieningen en maatschappelijke 

dienstverlening worden incidenteel geraamd; dat hoeft niet structureel te zijn. Daarom staat 

het hier onder incidenteel. Vraagt hoe PvdA opmerking over participatiebanen en seizoen-

arbeiders tav. het groenonderhoud bedoeld heeft, aangezien alle pfh’s daar een mening over 

zouden kunnen geven.  
De Vries 

pfh. 
Raad is inzake Boterdiep Oz. bediend met uitgebreid memo. Ziet niet direct wat daar nog 

extra aan gedaan zou moeten worden, de toen gevraagde en beschikbaar gestelde                 

€ 150.000,-- extra lijkt voldoende en wordt verantwoord via jaarrekening, evt. overschot 

valt keurig vrij naar AR. “Regenboogschool” had bij de scholen vermeld mogen staan. Plan 

is om de geplande parkeerplaats achter de school te gaan gebruiken voor het brengen en ha-

len van kinderen. Inrichting rond “Togtemaarschool” en de “Walfridusschool” wordt met 

buurt opgenomen. Hoopt daar na de zomer eerste schetsen van te kunnen tonen. Nota Fiets-

strategie komt in september in commissie en raad. De druk op de ambtenaren is groot maar 

het lijkt te gaan lukken. College benut gefourneerde extra middelen voor onderhoud groen 

dankbaar. Heeft goede hoop dat zomerpiek te bedwingen valt met inhuur extra mensen, 

weet niet precies of het participatiebanen betreft. Is blij met tevredenheid over halfverhar-

ding, is dat zelf ook. Dit wordt gerealiseerd met de vorig jaar verschafte € 75.000,-- waar-

voor nogmaals dank. Herinrichting Ommelanderdrift en De Lijnbaan is al verantwoord in 

de jaarrekening, zie aldaar. Bestek bij Project Boterdiep Wz wordt dit jaar zoveel mogelijk 

voorbereid. Het geld is beschikbaar voor ’19, zit ook in kadernota van Het Hogeland.        

Bedum bereidt het voor, de aanbesteding of in elk geval de uitvoering is aan gem. Het Ho-

geland.  
Van Lente Op de gemeente Eemsmond na, die een speciale band met het eiland Borkum heeft opge-

bouwd, gaan BMWE de bestaande banden afbouwen en laten zij het opbouwen van nieuwe 

relaties met buren aan de gemeente Het Hogeland over. Deze uitkomst van een recente ge-

dachtewisseling was nog niet met cie./raad gedeeld.  
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Elke BMWE-gemeente komt komend najaar met een eigen voorstel in dezen naar de eigen 

raad. Deelt vreugde van PvdA en CU dat BMWE de promotiedagen Noord-Nederland ge-

zamenlijk doen c.q. dat de ondernemers zich daartoe bereid hebben verklaard. De bedrij-

venverenigingen werken al steeds meer samen. Op een avond over promotie-gerelateerde 

thema’s en herindeling op 5 juni jl. in Winsum voor ondernemers en verenigingen ontstond 

al veel contact tussen genodigden. Corrigeert opmerking PvdA dat niet de detailhandelsvi-

sie maar de economische visie voor Het Hogeland aan de orde komt. De detailhandelsvisie 

is ophanden maar wordt afgestemd met het koopstromenonderzoek van de provincie en het 

nadenken over de toekomst van de detailhandel en acties die elke gemeente daar voor zich 

op zet. Kan in dit verband wel melden dat de prov. Groningen in het kader van de leefbaar-

heid bezig is met het opstellen van een retailregeling waarmee de detailhandel ook een 

beetje hervormd kan worden op aanvraag van ondernemers. Bedum zit zelf n.a.v. het koop-

stromenonderzoek ook niet stil: spreekt hierover zelf ook met koopcentrum “Scheve To-

ren” en de bedrijvenvereniging. Verder komt er een avond op 25 september a.s. specifiek 

gericht op detailhandel met een adviseur die nadrukkelijk het gesprek zal aangaan over hoe 

het eruit gaat zien, hoe het met het bezit van panden in Bedum zit en hoe de detailhandel 

naar de toekomst toe verder vooruit te helpen is. Dat is al heel goed maar een visie helpt 

wel om met de detailhandel aan het werk te gaan. PvdA zei: stilstand bij centrumplan is 

geen vooruitgang. Raad mag college houden aan bewerkstelligen van doelstelling om cen-

trum van Bedum voor de toekomst aantrekkelijk te houden door het combineren van func-

ties als wonen, werken, verblijven, waarvoor ook detailhandel van belang is. Er gebeurt op 

dit vlak van alles achter de schermen. Zo is via de Noorderkrant bekendgemaakt dat op 25 

juni jl. een aanvraag omgevingsvergunning voor blok A, De Vlijt 6 en 8, is ingediend, con-

form wat in de planning zat. Gemeente wil de overdracht bewerkstelligen naar een ontwik-

kelaar. Blok A wordt een mix van woningbouw, maatschappelijke functies en detailhandel. 

Huidige gebruikers krijgen sloop/bouw drie maanden tevoren aangezegd. Is blij dat ge-

noemde aanvraag er nu ligt. Dit draagt bij aan beweging in het centrumplan, naast wat de 

gemeente daar ook al – zie ook de net weer open De Vlijt - aan bijgedragen heeft qua infra-

structuur en riolering.  
Kuiper Begrijpt dat pfh. wat terughoudend antwoordde inzake participatiebanen voor groenonder-

houd omdat dat gewoon geld kost. Vindt antwoord van pfh. Van de Kolk inzake klimaatbe-

leid wat erg passief. Denkt dat gem. Bedum op dat punt meer initiatief kan tonen ook rich-

ting andere vormen dan zonne-energie. Noemde stilstand eufemistisch ‘geen vooruitgang’.  
De Jong Beantwoording door college was duidelijk.  
Rutgers Complimenteert college en medewerkers afd. Financiën met het stuk. Vindt antwoord dat 

bij Najaarsnota gekeken moet worden hoe de lopende projecten gelabeld worden, te onze-

ker.  
v.d. Kolk Gisteren is bij de kadernota gezegd dat alles wat de raden van BMWE vastleggen in hun 

Najaarsnota meegenomen wordt naar Het Hogeland. Projecten inzake Centrumplan of Bo-

terdiep blijven gewoon financieel afgedekt en kunnen gewoon uitgevoerd worden. Waar 

raden voorschot nemen op begroting van Het Hogeland moeten zij dit wel op elkaar af-

stemmen en goed opletten wat er met de centen gaat gebeuren. Het is een warme over-

dracht: alles wat gelabeld/op geld gezet is gaat op die manier mee naar de nieuwe gemeen-

te. Vindt kritiek op antwoord inzake klimaatbeleid onterecht. Bedum was bijv. een van de 

eerste die op agrarische percelen windmolens tot 15 m. hoog toestond en die ook aan het 

realiseren is. Heeft proberen uit te leggen dat Bedum inzake klimaatbeleid vaak ook afhan-

kelijk is van de andere overheden. Bijv. wat betreft grote windmolens is het domweg wach-

ten op de provincie die nog kijkt welke voorwaarden zij daaraan wil stellen. Mensen anti-

ciperen er wel op maar die afhankelijkheid is er wel. Wijst erop dat Bedum in provincie 

Groningen de gemeente is die het meeste gebruik maakt van het Energieloket voor deskun-

digheid. Op dat vlak gebeurt er dus gewoon erg veel. 

College is meer voor het pakken van kansen en pragmatisch aan de slag gaan met invulling 

van klimaatbeleid, dan voor productie van dikke rapporten.  
Van Lente Volstaat in reactie op kritische noot uit PvdA met opmerking dat centrumplan niet stilstaat 
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maar dat daar wel degelijk beweging in zit.  
Voorzitter Constateert dat dit als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de raad. 
 

 

7. Onderzoek ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ rekenkamercommissie 
Journée Als er in ’19 een vaste eigen bijdrage voor elke cliënt komt ongeacht inkomen, valt elke 

vorm van aansturing voor raad weg. Financiële consequenties hiervan voor gemeente zijn 

nog onduidelijk. Conclusies en aanbevelingen zijn duidelijk. O.a. blijkt hoe lastig het voor 

raadsleden is inzicht te krijgen in sociaal domein en hierop aan te sturen. Wil graag weten 

waarom in gemeente Eemsmond vergeleken bij overig BMWE twee keer zoveel gebruik 

wordt gemaakt van huishoudelijke hulp. Is verbaasd dat college daar geen onderzoek naar 

wil laten doen. Volgens Wmo moet gemeente onafhankelijke cliëntondersteuners aanbie-

den bij gesprekken tussen gemeente en hulpvrager. Is dit niet genoeg bekend bij die laat-

sten? 
Rus PvdA waardeert inhoud van voorliggend rapport. Geen opmerkingen of vragen. Kan zich 

ook vinden in aanbevelingen die Rkc doet. Heeft reactie van college op het niet opvolgen 

van aanbeveling 2 helaas niet aangetroffen. Kan zich voorstellen dat nieuwe gemeente juist 

wel behoefte heeft aan nadere analyse van opgemerkte verschillen binnen haar grenzen.  
De Jonge Dankt voor verrichte werkzaamheden. Kan zich vinden in instelling van raadswerkgroep 

die de sturingsmogelijkheden onderzoekt. Dit zal ook gezien de aanbevelingen relevante 

info opleveren. Huishoudelijke ondersteuning is erg belangrijk. Zorgt er o.a. voor dat men-

sen in hun eigen omgeving kunnen blijven, heeft remmend effect op beroep op andere 

hulpverleners en helpt sociaal isolement te voorkomen. Deelt aanbeveling 1: met verfijnde 

registratie valt een verbetering te bereiken. Kan meegaan in afraden van apart onderzoek in 

Eemsmond gezien geringe relevantie daarvan op de schaal van de nieuwe gemeente. Steunt 

aanbeveling 3 m.b.t. onderzoek naar vergoeding vanuit de zorgverzekering. Is het ook mo-

gelijk om behalve cliënten van Menzis, ook elders verzekerde cliënten te bereiken? Vindt 

dat ook de minima optimaal over deze vergoeding geïnformeerd dienen te zijn, daarin lijkt 

niet te worden voorzien. Vindt aanbeveling 4, bevordering van een gesprek over gebruik 

van de hardheidsclausule, op zijn plaats gelet op het geringe gebruik van die clausule.  
Rutgers Is blij met conclusie dat niet aangetoond kan worden dat cliënten met een laag inkomen af-

zien van hulp vanwege een te hoge eigen bijdrage. Eigen bijdrage lijkt reëel, zo staat in de 

stukken. Doel van dit onderzoek was een lerend effect. Acht overname van aanbeveling 2 

niet nodig als nieuwe raad inzichtelijker krijgt hoe hij kan sturen op het gehele sociaal do-

mein. Dan heeft terugkijken weinig zin en kijkt het CDA liever vooruit. Onderschrijft aan-

beveling 1, 3 en 4, stemt dus in met het voorstel om aanbeveling 2 niet over te nemen.  
Van Dijk College kan zich ook in aanbevelingen vinden behalve de tweede. Verschillen tussen ge-

meenten op sociaal domein zijn aan allerlei factoren toe te schrijven, pfh’s vinden extra on-

derzoek daarnaar zonde van de tijd omdat dat weinig oplevert. Pfh’s willen wel graag extra 

inzet plegen bij gebleken grotere problematiek maar niet per postcode stempels gaan plak-

ken. Uit onderzoeken komt steeds weer naar voren komt dat de bekendheid met de aanwe-

zigheid van cliëntondersteuning gering blijft. Een deel van de mensen heeft het ook niet 

nodig, redt zichzelf wel. Maar BMWE bieden het zeker aan, attenderen er ook op, maar 

kunnen tot gebruikmaken ervan niet verplichten. CU vraagt of er nog andere zorgverzeke-

raars betrokken zijn. Contact met Menzis is er vanwege gezamenlijke ziektekostenverzeke-

ring die daar loopt. BMWE willen aanbeveling 3 overnemen maar het is de vraag of zorg-

verzekeraars de gemeenten willen informeren in hoeverre zij vergoedingen voor huishou-

delijke hulp verstrekken. Vindt het wel een interessante vraag, heeft er wel bedenkingen bij 

om daarover te rapporteren maar zal nog eens nagaan of dat mogelijk is.  
Journée Vindt dat beschikbaarheid van cliëntondersteuners veel meer bekendheid moet krijgen.  
Voorzitter Constateert dat fracties akkoord gaan met voorstel dit tot bespreekpunt voor raad te maken. 
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8. Nadere analyse Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 
Journée Resumeert voorstel over toekomst van Ability. Gemeente Het Hogeland zal verwachte op-

lopende tekorten binnen Wsw komende jaren moeten meenemen in afwegingen inzake 

programmabegroting. Bij Ability gaat het vaak over geld, laat men de medewerkers niet 

vergeten die de veranderingen moeten waarmaken en de belangrijke opdracht die Ability 

zich stelt voor de samenleving. Onderzoek door gezamenlijke rkc’s naar aansturing van 

Ability door de gezamenlijke raden lijkt zeer zinvolle basis voor besluiten door de nieuwe 

raad.  
Rus PvdA Bedum heeft niet kunnen overleggen in dezen met zusterfracties binnen BMWE 

vanwege tijd en inzet die andere stukken vroegen in Het Hogeland- verband, maar zal zich 

in komende raad over onderhavig stuk en voorstel uitspreken. Verzoekt wel om bijlagen 1 

en 2 die in raadsvoorstel worden genoemd, bij de stukken te voegen. 
Doesburg Per 1-1-‘19 verloopt huidig strategisch beleidsplan. Wat betreft te maken keuzes, hecht CU 

aan het intact houden van het leerwerkspoor omdat relatief veel mensen via dit spoor werk 

vinden. Het participatiespoor blijft nodig gelet op de sociale functie ervan, dit bij Werk-

plein weghalen scheelt de gemeente geen geld want dit werk moet hoe dan ook gedaan 

worden. Als SW-bedrijf doet Ability het heel goed, mogelijkheden om dit resultaat te ver-

beteren lijken beperkt. Ability kan maatwerk leveren waar de reguliere arbeidsmarkt niet 

toe in staat is en het percentage uitplaatsingen zegt niet alles over de kwaliteit van het be-

drijfsresultaat. Grote tekorten op de Wsw a.g.v. teruglopende subsidies lijken komende ja-

ren onontkoombaar en zijn niet altijd op te vangen door een hoger operationeel resultaat. 

De spagaat tussen amper verbeterbare inkomsten of beperkbare uitgaven roept de lastige 

vraag op of het kader van budgetneutraliteit losgelaten moet worden. CU heeft nogal ge-

hamerd op dit kader maar heeft ook oog voor de realiteit dat dit kader niet langer hanteer-

baar is, ook al blijft zij letten op de geldstroom ivm. de uitvoering van de Participatiewet. 

CU stemt in met inhoud van de analyse en wenst de raad van Het Hogeland veel sterkte 

met haar afwegingen.  
Rutgers CDA is evenals CU bezorgd over verwachte tekorten en op zoek naar mogelijke besparin-

gen. Is met bedrijfsleven gekeken naar bekostigingsmogelijkheden zoals “learning on the 

job”? Branches met nijpende tekorten aan arbeidskrachten kunnen toch bijdragen aan scho-

lingskosten? Is dit geborgd in spoor 2? Waarom wordt daling van het aantal nieuwe banen 

in BMWE vermeld over ’15 en niet ‘17? Wordt gekoerst op koppelingsmogelijkheid met 

arbeidsmatige dagbesteding per 1-1-‘19 die te financieren is vanuit Wmo en Welzijn? Im-

mers synergie/besparing lijkt in het verschiet te liggen. CDA houdt nadrukkelijk vast aan 

budgetneutraliteit, roept op om in het Rkc-onderzoek naar Werkplein Ability de vermeende 

onmogelijkheid van kostenbesparing c.q. inkomstenverhoging mee te nemen. Acht dit ver-

der een zaak van de raad van Het Hogeland. Roept college op om bij rechtmatige uitvoe-

ring van de Participatiewet toch ook naar de grenzen van de mogelijkheden te zoeken.  
Van Dijk Als je de grenzen van de mogelijkheden opzoekt is de kans groot dat je over de grens gaat. 

Wethouders horen zich aan de wet te houden. Voelt zich meer aangesproken door oproep in 

het VNG-blad om moed te tonen, dan grenzen op gaan zoeken. College toont moed om de 

steeds groter wordende doelgroep van de Participatiewet zo goed mogelijk te bedienen en 

gaat daarin wel zo ver mogelijk. Ability doet het in dat opzicht goed ook i.v.m. andere SW-

bedrijven in Nederland. College houdt open oog voor mogelijkheden tot verbetering. Kan 

keuze van CDA billijken om aan budgetneutraliteit vast te houden. College heeft ook 

steeds gehamerd op beteugeling van de komende jaren oplopende tekorten, maar consta-

teert ook dat de inkomsten en uitgaven niet goed te beïnvloeden zijn om deze tekorten weg 

te werken. College acht het verstandig de bakens te verzetten en te koersen op het loslaten 

van budgetneutraliteit, wat in het hele sociale domein een onmogelijk handhaafbaar kader 

blijkt, om zo ook rust en stabiliteit in de organisatie te brengen. Is blij dat cie. dit breed 

deelt. Deze week is nog overlegd over het meer benoemen van de mogelijkheden tot dag-

besteding vanuit de Wmo, bijv. met Werk-op-Maat, wat tegen Werkplein Ability aan zit. 

Overigens is dit alleen een verschuiving van middelen, ten gunste van de Participatiewet, 

ten nadele van de Wmo.  
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Is blij dat partijen begrip hebben voor oplopende tekorten vanwege teruglopende Wsw-

bijdragen. Landelijk is gestreden voor budgetneutrale uitvoering maar dat bleek lastig en is 

voor het management ook niet fijn, het geeft onrust. Is blij met opmerking van de VVD 

over aandacht voor de medewerkers. Ook zij voelen de onrust tussen enerzijds mensen zo-

veel mogelijk in de verschillende sporen aan werk of zinvolle bezigheid helpen en ander-

zijds dat zo goedkoop mogelijk proberen te doen. In het plaatje van de herindeling waarbij 

Werkplein Ability deel gaat uitmaken van de gemeente is het terecht om aandacht te vragen 

voor de medewerkers die de resultaten maar allemaal moeten zien te bewerkstelligen. CU 

benoemt dilemma’s: waar zet je op in, wat geeft resultaat, wat zijn je taken, kan het ook 

anders, lever waar mogelijk maatwerk. Dit laatste is al steeds de werkwijze, qua takken van 

bedrijvigheid die met Ability gedaan worden en met inzet van alle sporen. Learning on the 

job, waar het CDA op wijst, betreft veeleer mensen die van scholen komen: een andere 

doelgroep dan de Wsw-doelgroep die zijn beperkingen kent en over wie je niet zo makke-

lijk met werkgevers afspraken kunt maken. De gemeente werkt wel met loonkostensubsi-

dies, maar dan wel voor de doelgroep waar zij voor staat. Denkt niet dat je daar in de 

breedte werkgevers nog een bijdrage voor kunt vragen. Gemeente geeft werkgevers een 

bijdrage om zoveel mogelijk mensen te plaatsen, in goede samenwerking.  De bedrijven die 

mensen kunnen plaatsen liggen niet voor het opscheppen, waar het kan wordt het gedaan 

blijkens de, overigens niet spectaculaire, getallen; maar college ziet niet hoe daar ineens 

nog een heel andere koers gevaren zou kunnen worden.  
Rutgers Bedankt voor beantwoording. Ziet dat CDA en pfh. zorgen over de oplopende tekorten de-

len. Bedoelde meer of het mogelijk is een doorbraak te forceren om budgetneutraliteit te 

blijven nastreven. Naast onrust onder medewerkers Ability is er ook bij het CDA onrust. 

Onrust kan ook leiden tot prikkels en dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Denkt dat heel 

goed gekeken moet worden of e.e.a. kan worden aangepast aan de actuele arbeidsmarkt.  
Van Dijk Denkt dat CDA en college het wel eens zijn over het streven naar kostenbeheersing. 

 

9. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag.  
 

10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.58 uur. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergaderingen van 6 september 2018, 
 

De commissiegriffier,                         De voorzitter, 

 
 
 
 
 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 5 juli 2018 
V,d. Kolk 6. Voorjaarsnota 2018 

 
Cie. krijgt overzicht van Algemene Reserve per email.  

Van Dijk 11. Onderzoek ‘Eigen bijdrage 

Hulp bij huishouden’ rekenka-

mercommissie 

 

Zal nagaan of zorgverzekeraars de gemeente willen informeren in hoe-

verre zij vergoedingen voor huishoudelijke hulp verstrekken.  

 


