Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op
donderdag 11 juni 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffier:
Afwezig m.k.:
Tevens aanwezig:

Bolt, Doesburg, Heres, De Jong, Journée, Koster, RutgersSwartjes, Slager
Berghuis
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Reijsoo
Mulder, Wijnstra
J. Prins (Nationale Politie); R. de Wit (brandweer),
P.S. de Graaf (vz. LTC Bedum, inspreker)

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen waaronder de heren Prins en De Wit welkom, meldt
dat de heren Mulder en dhr. Wijnstra afwezig zijn. Vervangt dhr. Wijnstra als commissievoorzitter. De
twee subpuntjes bij a.p. 6 worden vóór de VJN behandeld. Agenda wordt aldus vastgesteld.
2.
Verslag vergadering ABZ/VROM 13 mei 2015
Tekstueel/naar aanleiding van: verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Mededelingen: Stand van zaken uitvoering actiepunten beleidsnota sport en bewegen
2013-2019 (memo college)
De Graaf
Spreekt in namens LTC Bedum. (zie RIS).
Rutgers
Komt in algemene zin nog op deze inspraak c.q. de genoemde memo terug.
Slager
Dat er tennisbanen voor beachvolleybalvelden zouden worden opgegeven was in 2013 al
bekend. Inspreker kiest financiële invalshoek, maar gemeente heeft meerdere sporten goed
te bedienen. Gemaakte keus is gelet op tanend ledental LTC verdedigbaar. Wil oproep om
eens te kijken naar verhouding tussen baangebruik, kosten, ledental etc. best meenemen.
Heres
Aanleg beachvolleybalvelden is gepasseerd station. Discussie over tariefstelling woekert al
jaren voort. Of hockeyvelden maatgevend moeten zijn is de vraag. Tarieven vergelijken is
appels met peren vergelijken. Heeft er begrip voor dat college dit in zicht van gemeentelijke herindeling voor zich uitschuift. Wacht antwoorden pfh. af, legt het dan terug in fractie.
Doesburg Heeft begrip voor standpunt inspreker. Betreurt het dat toegezegde herziening tariefstelsel
sportaccommodaties steeds op de lange baan is geschoven en voorlopig ook niet aan de orde komt. Verneemt graag reactie pfh. hierop.
v.d. Kolk
In uitwerking van stand van zaken doet college twee voorstellen om met tariefstelling om
te gaan: vereenvoudiging tarieven voetbalclubs en experimenteren met daltarief per
1-1-´16. Elke club staat voor de 25% tariefverhoging die nodig was vanwege krappe gemeentekas en betaalt huurpenningen om de sportvoorzieningen in Bedum overeind te houden. Geeft voorbeelden van klachten van andere clubs over onevenredig getroffen worden.
Maar college weet door het overleg met DIO Bedum wel kostendekkende beachvolleybalvelden te realiseren. DIO Bedum betaalt tegen dat licht qua percentage nog meer dan LTC.
Het is inderdaad appels met peren vergelijken. Zo bleek ook bij een vergelijking van
kunstgrasvelden onderling. Een operatie waarbij je niet alleen binnen maar ook tussen
sporten onderling wilt harmoniseren is ingrijpend, is appels met peren vergelijken en moet
je met een mogelijke herindeling op komst ook helemaal niet willen omdat het dan helemaal opnieuw moet. Dat is er dus een veel logischer moment voor en ook dan blijft het lastig genoeg. Keuzes met redelijkheid en billijkheid als criteria blijven arbitrair. Vindt het
verkieslijk eerst enige rust op dit punt te krijgen. Gewoon zeggen: dit zijn de tarieven. College heeft begrip voor de problemen om 25% extra te beuren. Iedereen heeft er zo zijn problemen mee maar de gemeente kan niet anders. Moet die inspanning gewoon vragen.
Links- of rechtsom moet men dit oplossen en ook meer leden zien te werven. LTC heeft
twee banen een aantal jaren om-niet kunnen gebruiken; dat staat gelijk aan 180 leden. De
teleurstelling is begrijpelijk: zes banen is fijn, zeker voor toernooien.
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Maar de banen verslonsden ook door te weinig gebruik de afgelopen jaren. LTC wist, zie
ook de verslaglegging, terdege dat voor baan 3 en 4 beachvolleybal werd overwogen. De
laatste twee weken kwam het in een versnelling omdat er een goede deal te maken viel.
College heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en doorgepakt.
Kende voornemen om beachvolleybalveld aan te leggen maar was verrast over mededeling
pfh. omdat deze eerder had aangegeven dat daarvoor een perceeltje tussen de sporthal en de
tennisbanen beoogd werd. Voor de 200 leden die LTC telt zouden ruim twee banen volstaan en gesteld dat er nu maar twee banen hadden gelegen dan zou een verzoek om een
derde baan ook onredelijk zijn. Maar de zes banen liggen er al en behoren tot de goedkoopste sportaccommodaties. Kosten de gemeente slechts 0,2% van haar totale uitgaven aan
sport. Het is kapitaalvernietiging geweest om ze weg te halen, maar gedane zaken nemen
geen keer. Is het appels met peren vergelijken? Qua kosten niet; het zijn allemaal harde euro's. In1996 vond men de voetbalclubs er wel heel goedkoop van afkomen. Voor LTC geldt
anno nu het omgekeerde. Herhaalt pleidooi voor derde gedachtestreepje. Vermoedt dat lucratieve deal met DIO Bedum mede berust op handig gebruikmaken van drainage onder
tennisbanen die nog in kostenopstelling voor LTC zit. Gunt beachvolleybal van harte een
accommodatie, maar had het fraaier gevonden als dit op een andere plek had gekund.
Complimenteert college met inspelen op behoefte van DIO Bedum, zodat Bedum straks de
eerste permanente beachvolleybalaccommodatie van het noorden heeft. LTC spreekt van
kapitaalvernietiging, CDA van upgrading van het sportaanbod. Vraagt wel of communicatie met LTC zorgvuldiger had gekund en kansen onbenut zijn gebleven door vooruitschuiven van mogelijke oplossingen voor de niet voor LTC op te hoesten huur van banen 3 en 4
en om n.a.v. inspraak poging te doen de financiële verhoudingen tussen sportvoorzieningen
in Bedum overzichtelijker en begrijpelijker te maken. Vraagt wat er op tegen is de actualisatie van tarifering van sportaccommodatiehuur bijv. door een stagiaire te laten doen.
Kent discussie tussen pfh. en LTC niet, houdt zich daar buiten, heeft niets toe te voegen
aan wijze woorden van pfh..
Kan billijken dat onderzoek naar herziening tariefstelsel nu niet opportuun is maar blijft het
vervelend vinden dat dat onderzoek zo lang vooruit geschoven is. Vindt dat jammer.
In verslag van gesprek vorig najaar staat helder dat DIO Bedum gevraagd is met een plan te
komen t.a.v. baan 3 en 4. Ongetwijfeld is in het voorjaar ook de mogelijkheid van een baan
tussen de sporthal en de overige tennisbanen besproken. Dat de optie van 3 en 4 heel nauw
in het vizier is gehouden is ook duidelijk.
Herinnert zich helder mededeling van pfh. op 9-3-‘15 dat baan 3 en 4 van de baan waren en
er naar een andere plek gekeken werd terwijl hem afgelopen donderdag is medegedeeld dat
3 en 4 er wel voor benut worden. Voert dit alleen op omdat dhr. Slager hem verwijt dat hij
daar niet verrast over hoefde te zijn.
Heeft daar echt andere perceptie van en zal daarover in volgend overleg met LTC verder
communiceren. Kwalificatie van CDA dat dit de eerste permanente beachvolleybalaccommodatie in het noorden is klopt niet. Op ACLO-terreinen bij RUG is er ook één. Dat laat
onverlet dat het toch uniek is wat hier gebeurt omdat een volleybalvereniging deze zal exploiteren. DIO Bedum lijkt daarin voorloper te zijn. Wordt er kapitaal vernietigd? Voor
nieuwe baan wordt bestaande infrastructuur van baan 3 en 4 benut. Heeft voldoende betoogd waarom het hem niet wijs lijkt de harmonisatie van het tariefstelsel op de agenda te
zetten.
Komt na bespreking van voorstel CDA met fractie PvdA daar nog op terug.
Constateert dat dit punt verder is afgedaan, geeft rest van agendapunt 3 in behandeling.
Waardeert voortgangsinfo over dergelijke nota´s. Acties van destijds krijgen goede invulling. Toegevoegd 11e punt is prima. Complimenteert pfh. met diens aanwezigheid bij menig evenement en activiteiten op Twitter om sportzaken in Bedum positief onder aandacht
te brengen. Renovatie Cruijff Court is af op watertappunt na. Wanneer wordt dat aangelegd?
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Dankt voor heldere update stand van zaken actiepunten. Bedum is echt een sportdorp met
uithangborden als Arjen Robben, het succesvolle volleybalteam, de wielerronde; iets om te
koesteren. Gemeente is er duidelijk goed mee bezig. Heeft college met de aanpak van de
beachvolleybalvelden gecomplimenteerd. Met promotie van het volleybalteam is dak eraf,
ook letterlijk: kan de accommodatie verhoogd worden? Stelt prijs op presentatie van het
werk van de sportcoach in deze commissie.
Waarom is format waarin plannen in 2014 gepresenteerd zijn losgelaten en resteert slechts
een mededeling in de vorm van een brief? Toegevoegd 11e punt is goede zaak. Twee zaken
bleven onvermeld: stand van zaken m.b.t. accommodatie DIO en samenwerking die SV
Bedum met FC Groningen is aangegaan. Hoe kwam dit laatste tot stand, welke afspraken
zijn daarbij gemaakt? Gaat actiepunten bij langs. Is er zicht op wanneer de per 1-1-‘15 gewijzigde regeling in het kader van het Participatiefonds gerealiseerd is? Zou die uitwerking
graag ontvangen via de leesmap. Hoe staat het met het onderzoek om aansluiting te vinden
met het Jeugdfonds Sport Groningen? PvdA gaf aan voorstander van oprichting sportraad
te zijn en stelt prijs op enige aandrang van gemeentewege op clubs om hiertoe initiatief te
nemen. Vindt experiment met daltarief goede zaak en steunt ook tweede maatregel in dezen. Ziet uit naar rapportage over oriëntatie m.b.t. samenwerking van zwembaden en van
resultaten van onderzoek om tot efficiënter sporthalgebruik te komen. Sport neemt in Bedumer gemeenschap belangrijke plaats in. Bedum is een stip op de kaart geworden met
sport. Voegt aan opsomming van VVD bedrijvenvoetbal toe. Complimenteert kampioenen
van afgelopen seizoen met titel en organisatoren van sportweek die weer wordt gehouden
met mooie communicatie over uitgebreid programma. Wijst tot slot op wellicht inconsistente verwijzing naar niet bestaande paragrafen van sportnota.
Dankt pfh. voor stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de actiepunten.
Dankt voor de complimenten. Kent geen stringente afspraken over format van tussenstand
m.b.t. actiepunten. Vond gekozen format mooie manier om cie. bij te praten. Erkent dat
raad met wens om aparte stand van zaken sport te krijgen, het belang van sport als thema
benadrukt. Met de afgelopen jaar reeds gerealiseerde actiepunten ligt het programma dat tot
´19 loopt ruim op koers. Is zeer onder de indruk van uitgebreid verenigingsleven en evenementen zoals die van volgende week. Niet alleen loopt Bedum met beachvolleybal voorop maar een kern van deze omvang met een dergelijke sportallure en zoveel accommodaties (zoals een kunstgras hockeyveld en subtropisch zwembad) is uniek te noemen in Nederland. Prestaties waar Bedum mee voor de dag kan komen. Blijkens renovatie van een
wedstrijdveld van de VV Noordwolde worden ook de kleine kernen hierin niet vergeten.
Heeft wens genoteerd om sportcoach haar verhaal eens te laten vertellen. Ze kan een jaar
vooruit. Inzet van gesprek met medefinancier Marenland is om haar werk ook daarna te
continueren mits evaluatie op orde is en financieel bijpassen net als afgelopen jaar niet nodig was. Dak sporthal is in zekere zin te laag maar dit 25 cm. omhoog brengen is geen reële
optie en DIO Bedum krijgt gelukkig dispensatie en zal ook niet uit Bedum vertrekken. Dat
er volgend seizoen topdivisie volleybal plaatsvindt in de sporthal is ook echt een visitekaartje. Met een tweede volleybalclub in Noord Nederland is Bedum echt een sportgemeente. Samenwerking met FC Groningen is mooie versterking voor SC Bedum en kan
van promotionele waarde zijn voor Bedum. Maar over voorwaarden van die samenwerking
moeten inderdaad afspraken worden gemaakt. Gaat ervan uit dat FC Bedum supervisie en
regie houdt en niet andersom. Voor stimuleringsfonds wordt de lijn tussen pfh's sociale zaken en sport bij de jeugdfondsen gelegd. Infoavond sportraad wordt dit najaar georganiseerd met als thema nieuwe doelgroepen; loopgroep Bedum heeft aangegeven initiatieven
te willen nemen en er zijn toenemende kansen voor verenigingen om doelgroepen als ouderen maar ook mensen met een handicap of met een psychiatrische aandoening te betrekken
bij het sportgebeuren. Zal op infoavond wijzen op wens van raad voor sportraad maar ook
erop wijzen dat de clubs het initiatief daartoe zelf moeten nemen. Kijkt nog even naar technische slotopmerking van dhr. Heres. Watertappunt op Cruijff Court wordt in elk geval deze zomer aangelegd.
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Steunt opmerking PvdA over sportraad. Kan billijken dat initiatief daartoe bij verenigingen
moet liggen als het eenmaal loopt maar van gemeente mag wel aanzet worden verwacht om
het uit de startblokken te krijgen.
Dankt VVD voor steun maar memoreert dat bij behandeling Sportnota al is opgemerkt dat
de clubs zelf ook de wil moeten tonen om in overleg met elkaar te gaan en tot uitwisseling
van ervaringen te komen. Weet uit eigen ervaring dat veel van Jeugdsportfonds Groningen
gebruik gemaakt wordt, dit is goede ondersteuning voor vooral onderkant van samenleving.
Constateert dat dit onderwerp hiermee afgesloten kan worden.

4.

Veiligheidsbeleid en stand van zaken Nationale Politie; Stand van zaken brandweer
Houdt presentatie over veiligheidsbeleid en stand van zaken Nationale Politie. (zie RIS)
Koster
Dankt voor heldere presentatie. Staat opkomsttijd noodhulp sterk onder druk? Telt BE 115
agenten of 115 fte? Waarom is in het geval van huiselijk geweld geen huisverbod opgelegd
aan betrokkene?
Rutgers
Vinden inbraken juist in vakantieperiode plaats vanwege lagere politiebezetting? Verzoekt
college om grote aantal fietsendiefstallen bij station mee te nemen in nadenken over herindeling stationsgebied.
Slager
Dankt voor presentatie. Trends zijn mooi. Neemt aan dat politie daaraan bijgedragen heeft.
Dat is compliment waard gezien forse reorganisatie bij politie afgelopen jaren. Er zijn forse
kostenoverschrijdingen bij de landelijke politie. Veel politiemensen hebben een gooi naar
leidende functies gedaan maar zijn het niet geworden en zijn ontevreden over hun positie;
hoe staat het op dit punt in deze regio?
Bolt
Veel incidenten vertonen gelijkblijvende of dalende lijn maar vernielingen aan en overlast
in openbare ruimte nemen behoorlijk toe: is daar verklaring voor? Is toename overlast jongeren te wijten aan oudere jeugd die niet meer van jeugdsoos gebruik kan maken? Vindt
toename drank- en drugsoverlast ook zorgelijk. Wat kan gedaan worden om deze trends om
te buigen? Hebben wijkagenten daar concrete ideeën over?
Heres
Is benieuwd naar relatie tussen Veiligheidshuis en de lokaal aanwezige politiemacht.
Doesburg Dankt voor presentatie, fijn om te horen dat Bedum veilige omgeving is. Is een lokfiets qua
uitrusting niet sowieso meer dan gemiddeld aantrekkelijk?
Prins
Met veiligheid is het in deze BE met bijv. Zuidhorn als veiligste gemeente van Nederland
goed gesteld. Twee gemeenten in de BE schieten er negatief uit: De Marne en Leek, de
overige vijf behoren tot de top veiligste dankzij alle partners op het gebied van veiligheid.
Aanrijdtijd van15 min. voor prioriteit1-meldingen wordt in Bedum in 85-90% van de gevallen gehaald, tegen maar 35-40% in een uithoek als De Marne. Bovendien scheelt het als
opschaling nodig is natuurlijk dat de stad zo dichtbij ligt. Omgekeerd zal de wijkagent in
Bedum ook elders noodhulp verlenen als dat kan. Huisverbod is gemandateerd aan politie,
een politieambtenaar toetst dat 24 u. per dag maar oplegging ervan is sterk aan regels gebonden want huiselijk geweld is nogal wat, maar iemand 10 dagen verbieden om zijn eigen
huis te betreden ook. Kent deze casus verder niet. 115 is het totaal aantal fte's incl. ondersteuning zoals secretariaat. In de vakantieperiode is 80% politieaanwezigheid niet gegarandeerd, er moet dan 60% personeel aanwezig zijn en mag 40% op vakantie zijn. In vakanties
wordt ook meer ingebroken omdat inbrekers weten dat mensen met vakantie zijn bijv. ook
doordat men dat op social media achteloos meldt. Vindt het goede suggestie om tegengaan
van fietsendiefstal bij inrichting van NS-station mee te nemen. Op station Zuidhorn zijn
fietsendiefstallen na aanbrengen van afsluitbare stallingen behoorlijk afgenomen. Politiepersoneel heeft een baangarantie, dat je niet door mag gaan op de plek die je gewend was
of promotie uitblijft en de minister 1,5 uur reistijd redelijk vindt, kan vervelend zijn. Gemor in deze BE betreft eigenlijk alleen dat de reorganisatie zo lang duurt en het eigenlijke
politiewerk daar onder lijdt. Toename van overlast door vernielingen is lastig verklaarbaar
en is vaak een golfbeweging. Komt vaak door groepen jeugd, verdwijnt ook weer als die
ouder worden. Momenteel zorgt een groep jeugd voor overlast, dit is uitgebreid besproken
met wijkagent en wordt ook door een student bestudeerd met steun van de wijkagent, het
wordt goed aangepakt met de partners samen.
Prins
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Drank- en drugoverlast wordt in het plan van aanpak meegenomen. Oudere jeugd (21+) is
lastig bereikbaar, je kunt ze niet via sozen, o.i.d. bereiken. Je kunt de overlast alleen in de
kern aanpakken als je de dealers te pakken hebt. Relatie met Veiligheidshuis is heel goed,
hun expertise wordt altijd ingeroepen bij veiligheidsvraagstukken, als de overlast uit de
hand loopt neemt het Veiligheidshuis de regie soms ook over zoals bijv. bij de overlast in
Grootegast. De politie participeert daarin; er is dus een directe relatie mee. De lokfiets is
niet van een gewone fiets te onderscheiden en staat net als gewone fietsen gewoon op slot.
Dankt wijkagenten voor hun inzet, maakt wijkagent Geert Jan Smit complimenten voor
zijn rol, streng en gedecideerd als het nodig is en soepel en met een knipoog als dat volstaat. Perfect werk.
Geeft presentatie van stand van zaken bij de brandweer (zie RIS).
Werkt brandweer ook aan verhoging veiligheidsbewustzijn bij mensen met koopwoningen?
Juicht mooie resultaten en werken aan preventie en bewustwording toe. Zag op een van de
sheets `Tegengaan zelf blussen van woningsprinklers`, vraagt uitleg daarvan.
Dankt ook voor duidelijke presentatie. Geen vraag n.a.v. presentatie maar wel n.a.v. bericht
in media dat bij brandweer veel overtredingen van arbeidsomstandigheden zijn geconstateerd. Is de VR Groningen ook gecontroleerd en zijn daar ook misstanden geconstateerd?
Is de brandveiligheid in veel panden niet in orde of over het algemeen wel goed geregeld?
Dit jaar is brandveiligheid bij huurwoningen en instellingen gecontroleerd. In het verleden
was er ook wel een rookmelderactie waar iedereen op in kon schrijven. Het is de bedoeling
in een wijk te gaan oefenen om bewoners, los van of het huur of koop betreft, voor te lichten. Verder probeert brandweer via media wat betreft rookmelders alle doelgroepen te bereiken. Bewoners van huur- maar ook koopwoningen kunnen rook- en CO-melders voor
eenzelfde tarief als aan W&B wordt berekend aanschaffen bij de brandweer. Sprinklers zijn
juist erg goed. Kunnen levensreddend zijn maar mensen hebben koudwatervrees ze aan te
schaffen: denken dat ze spontaan af kunnen gaan. Dat is niet zo mist je er geen aansteker
onder houdt of ze aanstoot bijv. bij een verhuizing. De brandweer hier overtreedt geen arbeidsomstandigheden maar is niet gecontroleerd. Weet echter dat ook deze brandweer in
overtreding is. Dit gaat deels over nieuwe inzichten, heeft deels te maken met de overgang
van gemeentelijke naar regionale organisatie waar vrij weinig tijd voor was en die een vergelijkbare impact als de politiereorganisatie had. Er ligt dus nog geen RI&E van de VR,
een aantal daarvan had al geüpdatet moeten zijn. Anderzijds kan de arbeidshygiëne beter
gelet op gevaarlijke stoffen die bij brand vrijkomen. Daarin zijn, ook landelijk, nog veel
slagen te winnen. Essentiële wantoestanden qua brandveiligheid is de brandweer nog niet
tegengekomen, in regio noch gemeente hebben zich handhavingzaken voorgedaan.
Constateert dat agendapunt afgerond is, heropent vergadering na korte schorsing.

Jaarrekening 2014 gemeente Bedum
Stuk geeft helder weer wat de raadstafel in 2014 is gepasseerd. Dat er incidentele meevallers waren is op zich goed maar geeft geen garantie voor 2015. CDA is tevreden, zwarte
cijfers zijn o.a. aan toename bij leges en omgevingsvergunningen te danken. Pleitte eerder
nog voor structureel bijstellen van verwachte opbrengsten begraafrechten, dat ze nu weer
hoger uitvallen bewijst maar weer hoe onvoorspelbaar deze post verloopt. Voorliggend
stuk stemt tevreden, akkoord met voorstel.
Complimenten voor wederom verzorgd document. Financieel is goed de vinger aan de pols
gehouden. Cijfers vallen aan eind van rit vaak mee. Laat men elkaar vooraf niet somberder
maken dan noodzakelijk. Saldo primitieve begroting zal inmiddels € 120.000,-- negatief
zijn als je Attero erbij betrekt, het blijft een tussenstand met incidentele effecten. Voor
pt.12 geldt uitspraak "elk nadeel heb zijn voordeel". VVD stemt in met voorstel m.u.v. toevoeging van incidenteel saldo WMO aan AR, wil dit geoormerkt houden voor WMOzaken.
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Is blij met saldo van € 500.000,--. Meeste zaken jaarrekening zijn goed navolgbaar en helder toegelicht, daarvoor dank. Of wijzigingen in sociaal domein budgetneutraal doorvoerbaar zijn is uiterst onzeker. Overheidsmiddelen zijn met fors nadeel voor Bedum in 2015
bijgesteld. Hoogte uitgaven sociaal domein op jaarbasis zijn onzeker. Deelt pleidooi VVD
om terughoudend met resultaat over 2014 om te gaan en dit te labelen voor de WMO, zeker
ook gelet op verwacht toenemend beroep op WMO als gevolg van de vergrijzing. PvdA
stemt in met vaststelling jaarrekening, met in gedachte de kanttekening wat de WMO betreft.
Benadrukt welzijnsaspect van leven in mooie gemeente, een democratie, met vrijheid van
meningsuiting, waar het in het algemeen goed gaat ondanks financieel moeilijke jaren.
Boekjaar '14 stond in teken van drie grote decentralisaties. College en ambtelijke organisatie hebben zich bovengemiddeld ingespannen Aardbeving- en herindelingdossiers vergden
veel extra tijd. \Nieuw bouw Bederawalda, vervanging installaties zwembad en planvorming oostelijke ontsluitingsweg verdienen ook vermelding. Ontwikkeling Vogelzang- en
gasfabrieklocatie stokt en verdient blijvende aandacht; een jaar is snel voorbij. Nog los van
financiële aspect zal invulling van deze locaties bijdragen aan leefkwaliteit aldaar en in de
omgeving. Demografische ontwikkeling (geringste aantal inwoners sinds 2007, sterke toename van categorie ouderen) is iets om in woonvisie mee te nemen. Positief rekeningoverschot van bijna € 1,700.000,--. komt netto op € 500.000,-- uit, dit dempt de euforie. E.e.a.
is mede door fors bezuinigen is bereikt. CU gaat akkoord met voorstel om het overschot
aan de vrije AR toe te voegen.
Goedkeurende accountantsverklaring over de cijfers is onderweg. Mooi resultaat over 2014
is vooral aan incidentele meevallers te danken en mede daarom zal het niet altijd zo zijn. In
2015 gaat het de andere kant op, meicirculaire 2015 geeft ook extra tekort aan met kleine
meevaller binnen sociaal domein. € 62.000,-- positief bij WMO levert reserve op in sociaal
domein, in 2015 wordt daar ook uit geput. Tekort op sociaal domein neemt toe dus voor
een deel is het vestzak-broekzak. Neemt echter signaal van VVD en PvdA ter harte. Zal dit
in college bespreken, als je gaat labelen voor WMO is ook de vraag in hoeverre dat moet
zijn voor de algemene uitkering /hulpmiddelen (de oude Wvg-voorziening) of huishoudelijke ondersteuning. Zal komende raad aangeven hoe college daar in staat. Vergrijzing alsmede lopende onderzoeken worden meegenomen in woonvisie en leefbaarheidsvisie. Zal
complimenten aan betrokken ambtenaren overbrengen.
Constateert dat dit punt als (eventueel kort) bespreekpunt in de raad terug moet komen.

6.

Voorjaarsnota 2015 gemeente Bedum met vooraf bespreking Organisatie van de beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE voor 2015 e.v. en Aanschaf veegmachine
Voorzitter Geeft organisatie beleidsuitvoering Sociaal Domein BMWE voor 2015 e.v. in bespreking.
Koster
CDA maakt zich grote zorgen over financiën in sociaal domein en agd. punt 6a stelt fractie
niet gerust. In- en doorzicht in uitgaven in sociaal domein ontbreekt vooralsnog, CDA wil
dat nadrukkelijk wel hebben in de volgende kwartaalrapportage. Dat de bestemmingsreserve sociaal domein die voldoende moest zijn voor heel '15 al na één kwartaal is uitgeput, er
een graai uit de AR nodig is en er al vijf a zes fte langdurige uitval is, baart veel zorgen
terwijl het nota bene alleen nog maar gaat over de uitvoering van de 3 decentralisaties.
Verdere overschrijding drukt direct op de AR, dat is niet de bedoeling geweest. Roept pfh.
op dit koste wat kost te voorkomen. Hoe staat pfh. er tegenover om net als Groningen en
Rotterdam de meerkosten tengevolge van deze problematiek te verhalen op de SVB?
Journée
Regelgeving in de zorg is flink doorgeschoten. Vele instanties bemoeien zich met van alles
en nog wat. In plaats van steeds meer controle en complexiteit moet er weer meer vertrouwen in hulpverleners komen. Er is te weinig ruimte voor mensgericht denken. Dit bedreigt
de toegankelijkheid van zorg. Om in aanmerking te komen voor hulp moet men steeds
meer formulieren invullen terwijl onzeker is wat toegekend wordt. Niemand overziet techniek en samenhang van dit complexe bouwwerk nog en al met al geeft het veel stress bij
hulpvragers en -verleners en instanties die dingen moeten regelen. Procedures hebben
vooropgestaan i.p.v. de hulpvragers.
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Hervormingen waren nodig om betere zorg te kunnen bieden, mensen te ondersteunen om
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en de zorg houdbaar en betaalbaar te maken. De benodigde kanteling in denken vergt zeer goede communicatie met betrokkenen. Daarin gaat
nog steeds heel veel mis. Nov. '13 was bekend om hoeveel zorg het zou gaan. Momenteel
is men weer aan enkele grote zorgaanbieders overgeleverd: dat was juist niet de bedoeling.
Laat men komende jaren zijn pijlen richten op zorgvragers en hulpverleners i.p.v. te dansen
naar de pijpen van grote zorgaanbieders. Verantwoordelijkheid voor zorg bij lagere overheid neerleggen is goed, maar die overheid moet dan wel zelf het overzicht kunnen krijgen
van de instanties. Zoals gezegd, procedures hebben geprevaleerd, de cliënt en hulp zijn uit
het oog verloren. Iedereen kent wel verhalen over zorg waar alles bij mis is gegaan. Al met
al is de toekomst van volgend jaar onzeker.
Lijst van wat nog ontwikkeld en uitgevoerd moet worden is imposant. Wijze van ter hand
nemen hiervan is vorige week helder getoond en lijkt werkbare constructie maar roept ook
vraag op hoe zaken momenteel lopen. Wat is er tot nu toe al wel geregeld? Gaat verdere
uitwerking tijdig lukken? Nagestreefde integrale aanpak spreekt aan. Waardeert vele werk
dat al gedaan is. Heeft echter ook zorgen over toenemende kosten. Hecht aan absolute beheersing daarvan en budgetneutrale uitvoering. Zou beleidsagenda ook meer SMART
vormgegeven willen zien zodat duidelijk wordt welke zaken wanneer en door wie concreet
geregeld gaan worden; dit is op een aantal punten nog te vaag. Monitoring financiën en
functioneren Jeugdbeleid ligt voornamelijk bij RIG en gemeente Groningen. Wat is invloed
hierop vanuit BMWE? PvdA kan verder op hoofdlijnen instemmen met punten 1 t.e.m. 6.
Helaas is werkdruk rond decentralisaties na 1-1-‘15 niet minder geworden: er moet gewoon
teveel te snel gebeuren terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden. Medewerkers hebben het ontzettend druk mede doordat dingen misgaan of niet goed geregeld blijken te zijn.
Het is ook geen wonder dat er veel misgaat met zo'n gigantische verandering die nooit helemaal tevoren volledig te doorgronden is. Veel gaat toch anders dan je gedacht had en een
mogelijkheid tot proefdraaien was er niet. Dan blijkt dat er zaken beter en anders hadden
gekund. Heeft vorige week op infobijeenkomst een beetje gezien waar de medewerkers tegenaan lopen bijv. tegen tijdrovende digitale uitwisselingsprocessen doordat de systemen
van de verschillende gemeenten niet zijn gekoppeld, of door incompleetheid van dossiers
Jeugdzorg die gemeenten van het Rijk over kregen. Sommige, soms essentiële, gegevens
worden vanwege privacyregels niet verstrekt. Verwachtingen van gemeenten en SKIO die
voor hen de gesprekken voerde over huishoudelijke ondersteuning strookten niet altijd met
elkaar waardoor proces van herindicatie moeizamer verliep dan verwacht. Dat medewerkers af en toe moedeloos en gefrustreerd raken, is begrijpelijk maar zoals ook in de toelichting staat, is het geen optie om het bijltje erbij neer te gooien. Dus moet er iets veranderen
aan de manier van uitvoeren en dat is helder beschreven in beleidsagenda 2015. Uitvoering
daarvan vergt wel extra inzet; gelukkig is sinds gisteren bekend dat dit minder kost dan
eerst werd gevreesd, maar een beroep op de AR blijft nodig. CU hecht eraan dat burgers
zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat kan alleen als gemeenten goed op de nieuwe taken
toegerust zijn. CU gaat akkoord met benodigde middelen voor extra inzet en voorgestelde
dekking maar houdt vast aan uitgangspunt van budgetneutraliteit. WMO, Jeugdwet en Participatiewet moeten in principe binnen de beschikbare middelen worden uitgevoerd. Hecht
er dan ook zeer aan dat tegenover die extra middelen een taakstelling wordt gezet zodat deze extra uitgaven binnen het sociaal domein niet geruisloos verdwijnen maar zichtbaar blijven en later gefundeerd kan worden aangetoond dat budget van Rijk niet toereikend is om
de nieuwe taken budgetneutraal uit te voeren. Hoopt van harte dat de extra inzet ertoe zal
leiden dat de werkdruk voor werknemers in de zorg zal afnemen. Wenst mensen die als gevolg van die werkdruk hun werk tijdelijk niet kunnen doen, veel sterkte.
College legt update beleidsuitvoering sociaal domein vooral ook voor omdat na een kwartaal constateerbaar is dat de organisatie nog niet op orde is. Uit monitor over 1e kwartaal
blijkt tegen welke knelpunten werd aangelopen. Op 1-1-‘15 werd de gemeente in het diepe
gegooid, verordeningen en beleidsplannen waren op orde, daar was ook meer tijd voor,
maar voor voorbereiding op de uitvoering ontbrak de tijd.
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Op 1-1-‘15 bleek dat de gemeenten gegevens onvolledig hadden overgekregen: wel een
naam en BSN maar niet de achterliggende problematiek. De organisatie moest daarop inspelen maar het zou ook verbazend zijn geweest als het eerste kwartaal vlekkeloos was gegaan. Gelet op omvang van de gemeente Bedum die met 3 of soms 22 andere gemeenten
samen opererend samen minder slagvaardig kan zijn dan één grote gemeente, gaat het eigenlijk heel goed maar er zijn knelpunten; de mensen lopen op hun tenen zoals fracties ook
aangaven. Daarom vraagt college ruimte om de zaken op orde te brengen. De 5 of 6 fte's
die genoemd zijn betreffen niet alleen Bedum maar het hele gebied, dus dat valt mee. Budgetneutraliteit bij uitvoering is al het streven omdat het broodnoodzakelijk is. Tekorten op
onderdelen vergen bezuinigingen op andere onderdelen. CU vraagt om bij te houden hoe
het uitpakt. Het kan zijn dat de gemeenten er niet mee uitkomen. Dan zullen nieuwe gesprekken met het Rijk nodig zijn. Staatssecr. Van Rijn heeft daar op zijn bezoek in Leek
ook een opening voor geboden. Maar voorlopig zijn de budgetten die nu voorliggen uitgangspunt, waarbij tijdelijk extra inzet nodig is voor ´15. Staat er achter dat dit budget
taakstellend is. Vindt dat CDA het wat negatief benadert met "graai uit AR". Het gaat hier
om het goed bedienen van mensen die zorg nodig zijn. Daar is extra inzet voor nodig maar
met een taakstelling erbij, om te zorgen dat die inzet zo kort mogelijk nodig is. Begrotingtechnisch mag dit alleen structureel opgenomen worden maar daar wordt ook al een bezuiniging tegenovergezet. Zal scherp toezien op financiën maar uit monitor mag ook blijken
dat bepaalde gegevens nog ontbreken en college daarom nog geen financieel plaatje kan
geven. In loop van '15 komt daar steeds scherper zicht op en kan er steeds beter op gestuurd
worden. Weet niet of meerkosten verhaalbaar zijn op SVB maar zal kijken of dit voor Bedum ook nog mogelijk is. Herkent opmerking van VVD dat teveel naar procedures wordt
gekeken en te weinig naar de mensen, maar je hebt in deze complexe, ook gemeentegrens
overstijgende problematiek wel goede afspraken nodig ook met het RIG, in BMWEverband e.d.. Is wantrouwend richting grote zorgaanbieders, is er op gespitst om ook kleine
zorgaanbieders kansen te geven. Deelt opmerking dat er overzicht moet zijn over benodigde zorg en hoe daarin voorzien wordt, beziet toekomst wel wat positiever dan VVD ook al
is er onzekerheid. PvdA vraagt wat al wel geregeld c.q. gelukt is: uit monitor mag blijken
dat veel zaken goed gaan, maar er zijn gewoon nog zaken onbekend die in deze beleidsuitvoering verder opgepakt moeten worden om te zorgen dat alles op orde is. Begrijpt opmerking over SMART vormgeven, het moet zo helder mogelijk gemaakt worden, idealiter
moet gemeente erop afgerekend kunnen worden maar dat is nog te vroeg. College vroeg in
aanloop naar ´15 al enige ruimte gezien wat er nog onbekend is en het feit dat het met forse
bezuinigingen moet. College is net als cie. ervan overtuigd dat vinger goed aan de pols gehouden moet worden. Wat betreft RIG stond al in het stuk dat de gemeente van het RIG
ook nog niet alle gegevens heeft. Daar wreekt zich dat je dit met 23 gemeenten bij een grote organisatie als het RIG neerzet, ook al zit Bedum er via BMWE met een vertegenwoordiger in: afspraken maken kost tijd. Antwoordde al op CU dat gemeente qua taakstelling
binnen budgetten wil blijven. Ziet afstemming ict-systemen als aanloopproblemen, verwacht dat het in de loop van dit jaar, volgend jaar op orde komt.
Is bijzonder positief over ambtelijke inzet, dat er mensen onderdoor gaan is jammer maar
zegt ook iets over de inzet in dit domein. Wilde in 1e termijn helder de kaders aangeven
die CDA hierbij wil stellen. Kwalificeert dat zelf niet als negatief.
Is blij dat pfh. de toekomst niet helemaal onzeker tegemoet ziet. Wil sterke nadruk leggen
op de communicatie met de hulpvragers maar ook met de medewerkers, weet dat voor veel
werknemers in de zorg de toekomst heel onzeker is.
PvdA wil tijd en ruimte die Pfh. nodig heeft om dingen op orde te krijgen geven maar ook
een vinger aan de pols houden. Heeft dat in 1e termijn duidelijk gemaakt.
Is blij dat CDA inbreng 1e termijn niet negatief bedoelde, voor de heldere kaders komt het
college juist ook met de monitor. Daarin moet ieder kwartaal vordering te zien zijn bij wat
nu nog onzeker en onaf is. Daar kunnen fracties de vinger aan de pols houden. Onderschrijft ook opmerking van VVD over communicatie van gemeente met instellingen, cliënten en hulpverleners.
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Hoopt en verwacht dat, nu de gemeenten eindverantwoordelijk zijn, de contacten met de
zorgverleners in de eigen omgeving nauwer zullen zijn en dat de gemeente er daardoor ook
beter op zal kunnen sturen.
Constateert dat dit deelonderwerp als hamerstuk door naar de raad kan.
Geeft aanschaf veegmachine in bespreking.
CDA gaat akkoord met veegmachine. Merkt op dat kans op herindeling per 2018 steeds als
gelegenheidsargument of excuus wordt ingevlogen. Vraagt college ervoor te waken dat rekensom bij afschrijving per 2018 er geheel anders uit komt te zien. Steunt collegevoornemen om indexatie op investeringen toe te passen zodat college niet telkens hoeft te vragen
om aanvullend krediet. Ziet voorstel tot wijziging van systematiek dan ook graag tegemoet.
VVD kan instemmen met voorstel m.b.t. deze vast heel mooie veegmachine.
Achterliggende stukken zijn helder verhaal. Machine kost logischerwijs meer dan 10 jaar
geleden, kan daarom heroverweging van systematiek onderschrijven. evenals overweging
om het veegwerk niet te privatiseren. Gekozen machine is duurste maar blijkens achterliggende info de juiste keus is. Heeft pleidooien van gebruikers zeer op prijs gesteld. Overweegt college de nieuwe machine in buurgemeenten in te zetten? Akkoord met voorstel.
De te vervangen machine is aansprekend voorbeeld van dilemma´s waarvoor gemeente
zich als goed werkgever ziet gesteld. Bij de keuze voor de goedkoopste oplossing is ontslag
van werknemer(s) geen uitzondering. Moet je de machine vervangen door de goedkoopste
aanbieding of is dit het moment om bepaalde taken te outsourcen? Dat laatste lijkt op het
eerste gezicht voordelig maar bij nadere beschouwing zal volgens het ambtelijk advies het
negatief verschil tussen uitvoering in eigen beheer en het outsourcen kleiner worden omdat
er nu bijv. een heel scherpe aanbieding van de gem. Groningen ligt voor één jaar. Belangrijker dan de afweging dat deze investering slechts een kleine verhoging van de afvalstoffenheffing zou geven, is voor CU de afweging dat bij uitbesteding ook de mogelijkheid
voor aangepast werk voor twee medewerkers vervalt. Voor hen is dan geen ander passend
werk voorhanden. CU prefereert behoud van hun werkgelegenheid echter boven keuze
voor de goedkoopste aanbieding en stemt daarom ook in met de aanschaf van deze veegmachine.
Denkt dat medewerkers buitendienst even blij met raadsbrede steun zullen zijn als college.
Denkt dat dit een goede en wijze investering is. Soms lijkt uitbesteden aantrekkelijk maar
fracties maken er terechte kanttekeningen bij. Is ook blij met ophanden zijnde aanpassing
van de indicatie op investeringen, pfh. financiën zal dat nader uitwerken.
Constateert dat ook dit punt als hamerstuk naar de raad kan, geeft VJN in bespreking.
Jaar '15 verloopt financieel negatief maar dit ligt buiten invloed van Bedum. Economische
tegenwind is aan het draaien, er gloort hoop aan de horizon maar groei in prov. Groningen
blijft helaas wat achter zodat het netto effect voor gem. Bedum diffuus is. Betreurt het dat
Bedum nadeelgemeente is waar het gaat om nieuwe herverdeling van gemeentefonds. Is het
mogelijk extra in omvorming groen te investeren om de 15% bezuiniging te halen? Oproep
tot beleidsarme VJN is te waarderen maar moet niet doorschieten naar defensieve beleidsvoering. Juist in tijden van schaarste moet je plannen maken voor momenten dat er zich
kansen voordoen. Zo zou je voor uitbreiding van fiets- en wandelpaden ondanks de
schaarste aan middelen creatief via een werkervaringplaats of re-integratie plannen kunnen
ontwikkelen. Zijn na deze VJN werkelijk alle kosten voor software gedekt? Veelal zijn
aanvullende investeringen in het OS nodig. Zijn al deze uitwassen in VJN meegenomen
zodat aanvragen voor extra budget uitblijven? Bij VJN stelt raad kaders voor Begroting '16
vast. Komt ondanks oproep om hiermee terughoudend te zijn toch met voorstellen. 1. Hondenbelasting heffen is blijkens uitspraak Hoge Raad d.d. 18-10-‘13 niet verplicht. CDA
vindt deze belasting niet meer van deze tijd, bijv. vanwege de rechtsongelijkheid (zo'n belasting is er niet voor andere huisdieren). Dekking hiervoor: vrijkomende middelen wegens
overbodig worden huis-aan-huiscontrole. CDA komt met verdere dekking bij Begroting '15
en neemt daarin de reactie op dit voorstel mee. Optelsom op blz. 27 valt € 10.000,-- te hoog
uit. Resultaat startersleningen stemt tot grote tevredenheid, neemt dit graag mee als kader
voor Begroting '16.
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Er komen vele onzekerheden op gemeente af in sociale domein en vanwege aardbevingsschade. Neemt VJN op punten door. Uitwisseling met partners vindt al 15 jaar plaats: prima moment om daarmee te stoppen. Was de benodigde € 6.000,-- opleidingsbudget brandweer een verrassing of wachten er meer van dit soort verrassingen bij de brandweer? Wanneer wordt gebleken onveiligheid rondom scholen (m.n. Regenboogschool) aan-gepakt?
Voor VVD heeft dit hoge prioriteit. Mist bij mooie zorgroute samenwerking tussen scholen
en CJG het doel daarvan. Zijn financiële problemen speelveld Noordwolde inmiddels opgelost en is de continuïteit gewaarborgd. Zijn er ook veel andere spelers dan mensen uit gem.
Bedum? Is het een idee om dit anders samen met Groningen te gaan doen? Hoe worden bezuinigingen met muziekschool ingevuld? Is verdubbeling van maatschappelijk werk structureel of incidenteel? VVD heeft altijd gepleit voor ouderenwoningen. Hoopt dat college
dit nu echt in gang gaat zetten. Locaties in Ter Laan moeten verkoopvriendelijker worden,
beter onderhouden worden.
Resultaat over ´15 moet blijkens meicirculaire verder neerwaarts bijgesteld worden, tekort
wordt daarmee groter dan werd voorzien. PvdA kan in grote lijnen met voorstellen in VJN
meegaan maar acht aangepast raadsvoorstel o.b.v. meicirculaire wenselijk. Fijn dat geraamd bedrag voor sociale domein naar beneden bijgesteld kan worden, ook al gaat het
maar om een klein bedrag. Wat blijft staan is taakstellende uitvoering van de beleidsagenda. Goed dat er iets aan verkeerssituaties Oosterseweg Bedum en Oude Dijk en Kerkuil in
Zuidwolde gedaan wordt maar ook spijtig dat er nu tweemaal geld aan moet worden gespendeerd. Hoopt van harte dat hier lering uit wordt getrokken. Voor beheersplan bruggen
ligt nu een ander voorstel voor maar de taakstelling zal gehaald moeten worden. Hoort
noodzaak van uitzetting van € 30.000,-- die tevens is opgenomen als p.m.-post graag nader
toegelicht. Helaas is er een toename van cliënten Wwb. Extra ruimte in begroting vinden
voor deze toenemende problematiek zal niet eenvoudig zijn. Eigen bijdrage Wmo over periodes 1 en 2 blijkt helaas oninbaar; is een periode 1 maand of 1 kwartaal? Deze oninbaarheid is ook naar burgers toe onjuist en onduidelijk alhoewel betrokkenen dit als een voordeel zullen zien. Had graag uitgesplitst gezien welk deel van extra inhuur personeel voor
nieuwe taken zorgloket nodig is. Effect van vorig najaar geaccordeerde lijst bezuinigingen
is nog niet geheel zichtbaar omdat sommige maatregelen in de loop van '15 worden uitgevoerd. Voor '16 en verder moet blijken wat effecten zijn voor uitvoeringskosten sociaal
domein en meicirculaire: het beeld is anders dan vorig jaar. PvdA kan kaders voor '16 niet
vaststellen zonder doorberekening van meicirculaire. Wil ondanks beleidsarm uitgangspunt
als speerpunten benoemen 1. Herindeling; niets doen is geen optie maar er blijken op sociaal domein ook al vergaande afspraken tussen de gemeenten te zijn gemaakt. Dat raadsleden op infobijeenkomsten daarover geen kritische geluiden mogen laten horen is begrijpelijk, maar geeft ook weer dat gemeenteraden weinig invloed hebben op deze ontwikkelingen en ingezette beleidslijnen. Wil hiermee onderstrepen dat die raadsinvloed een belangrijk speerpunt blijft ongeacht de uitkomst. PvdA wil zich ook hard maken voor ontwikkeling van een integraal kindcentrum in de plaats Bedum, dit vanwege de ontwikkeling van
het jeugdbeleid en de relatie daarvan met het sociale domein; doorontwikkeling van plannen mbt. schoolgebouwen; en in het licht van aardbevingsproblematiek. Fraktie vindt het
noodzakelijk dat alle schoolgebouwen worden opgenomen in een integrale visie, waarbij
alle scholen in Bedum zo mogelijk worden meegenomen. Doel zou zijn dat deze scholen in
een modern gebouw, onder één dak komen, waarbij ook de voorzieningen multifunctioneel
gebruikt kunnen worden. Daarbij dient ook een nauwe en directe relatie met voorschoolse
voorzieningen in Bedum gelegd te worden.
Rekeningoverschot over ´14 komt goed uit i.v.m. negatief saldo VJN. Financiële beeld
voor lopend jaar en ´16 is niet positief en met veel onzekerheden omgeven, vooral rond
uitvoering van gedecentraliseerde taken die volgens afspraak budgetneutraal worden uitgevoerd. Omdat er vanaf '16 € 62.000,-- structureel nodig is, is een taakstellende bezuiniging
als stelpost opgenomen in VJN. Meerjarenbeeld laat positieve saldi zien tot en met '19
maar de ervaring leert dat zo´n gunstig beeld zomaar weer kan veranderen. Uitkomsten
meicirculaire zijn nog niet in deze VJN verwerkt. Haakt bij PvdA aan bijv. wat betreft on10
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derhoud van bruggen, dat niet toereikend blijkt: er is een verwachte uitzetting van
€ 30.000,-- maar die wordt als p.m.-post meegenomen.
Gelukkig zijn incidentele tegenvallers met de financiële stand van zaken van Bedum goed
opvangbaar en Bedum's betalingsmoraal is met 22 dagen voorbeeldig te noemen in gemeenteland. CU onderschrijft oproep tot terughoudend omgaan met nieuwe investeringen:
de reserves zijn er niet om als tweede portemonnee te fungeren. Uitvoerring Bestuursprogramma lijkt ambitieus, is benieuwd naar wat er zoal gerealiseerd is. Bijgestelde cijfers
VJN n.a.v. meicirculaire kwam te laat voor gefundeerde reactie nu; wellicht kan dat in de
komende raad, het kan ook aan de hand van een kaderbrief in september met toelichting op
geactualiseerde cijfers, in aanloop naar de begroting.
Geeft portefeuillehouders gelegenheid op inbreng vanuit commissie te reageren.
VVD geeft in overweging na jubileum met uitwisseling met Amt Peitz en Zbaszynek op te
houden. CDA heeft dat ook eerder bepleit, toen is volstaan met bezuiniging op dat budget.
Op weg naar Begroting '16 wordt nog eens kritisch gekeken naar totaal van bezuinigingen.
Onbekend is ook of alle bezuinigingen daadwerkelijk worden gerealiseerd, reservemogelijkheden achter de hand hebben is verstandig, deze suggestie kan daarbij betrokken worden. Nabetaling opleidingskosten brandweer zijn, op het precieze bedrag na, geen verrassing. Heeft bij oprichting VR al kanttekening gemaakt bij de opleidingskosten. Om de contributie beperkt te houden is er indertijd voor gekozen opleidingskosten op nacalculatiebasis te verrekenen. Een korps dat geplaagd wordt door een grote leegloop van vrijwilligers
komt langs die weg voor opleidingskosten te staan.
Omvorming van groen gaat soms goed, soms moeizaam. Bij de omvorming aan De Populieren zijn 30 bewoners betrokken die goed meedenken om het echt goedkoper te maken en
de geplante haag langs de Waldadrift gaan onderhouden. Via de wijkaanpak komen echter
ook wensen naar voren voor luxere beplanting die meer onderhoud vergt. Die kant moet
het niet op: de omvorming dient om daadwerkelijk te bezuinigen, investeringen moeten in
drie tot vijf jaar terugverdiend zijn. De wijkaanpak heeft dus een wisselend effect, vergt
veel overleg en dus ook nogal wat tijd. Daarnaast heeft de gemeente in andere delen van
het dorp zelfstandig groen omgevormd, deels i.s.m. projecten, hoopt volgend jaar
Waldadrift te reconstrueren, ook daar zit omvorming van groen bij. Er wordt constant aan
gewerkt om omvorming van groen een thema te doen blijven. Veiligheidszones rond scholen die de komende jaren aan De Vlijt blijven wordt volgend jaar meegenomen in reconstructie van De Vlijt. Zet in op twee sporen: naast wat je met inrichting kunt doen worden
scholen benaderd over gedrag van ouders dat bijdraagt aan (on)veiligheid als ze kinderen
naar school brengen (liever lopend of fietsend dan met de auto). Huidig muziekschoolbestuur heeft begin '15 zijn zetels teruggegeven, volgende raad komt er een rechtstreeks geagendeerd voorstel voor invulling met een interim bestuur. De bezuinigingen zijn met bestuur en directie van de muziekschool en in goed overleg met de gem. Eemsmond besproken. Ook dit heeft vrij veel tijd gekost en er zitten nog te nemen hobbels, hoopt echter in 3e
kwartaal met concrete voorstellen daarover bij raad te komen en met het interim bestuur
een paar slagen te kunnen maken. Verkeersoverlast Oosterseweg en Oude Dijk kost geld,
het zijn oude dossiers. De drempels liggen er al vele jaren, er zijn regelmatig klachten over
binnengekomen. Aan de Oosterseweg is samen met de verkeerscie. Oosterseweg gekozen
voor flexibele bloembakken en afvlakking van de drempel. Als die aanpak goed blijkt, kan
die worden gekopieerd aan de Oude Dijk. De € 30.000,-- voor het beheerplan Bruggen is
bewust een p.m.-pos t, is nog aan het kijken wat nu die uitzetting veroorzaakt: Bedum telt
nogal wat complexere bruggen langs het Boterdiep die onderhoud vergen. Voor een deel is
er ruim € 100.000,-- bezuinigingen in de openbare ruimte gerealiseerd. Bruggen zijn een
thema om goed naar te kijken, het groen ligt goed op koers, blijft hopelijk in '15 net als in
'14 binnen de budgetten met hopelijk nog een tandje erbij. Voor de bruggen komt er 3e
kwartaal '15 een raadsvoorstel.
Problematiek rond kinderen wordt vaak op scholen gesignaleerd. Gemeente is verantwoordelijke voor CJG en probeert een verbeterslag in de samenwerking tussen CJG en de scholen te bereiken met als doel het voorkomen/tijdig ondervangen van problemen . Het papier11
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werk wat dit met zich meebrengt is nodig ook vanwege de onzekerheid bij leerkrachten en
andere hulpverleners om af te spreken hoe je daarmee omgaat.
In prog. 4 staat verwoord dat college deze afstemming wil stimuleren. College voorziet dat
extra middelen minimabeleid nodig zijn vanwege groei van het aantal mensen in de Bijstand en stelt daarom voor daar € 10.000,-- extra voor op te nemen. Weliswaar is er economische groei, zoals het CDA ook zei, maar het noorden trekt altijd later bij, voorlopig
lijken deze middelen nodig om de minima daarin bij te staan; ondertussen wordt vanuit het
Werkplein bekeken hoe mensen z.s.m. weer aan werk te helpen zijn. Weet niet of periode
van niet innen bijdrage CAK een maand of kwartaal betreft. Er wordt over twee periodes
gesproken, het is ong. € 5.000,--. Dit is weer zo'n voorbeeld waar systemen niet op elkaar
aansluiten en de een de ander weigert om dat alsnog op te lossen. Gemeente gaat daar geen
processen over voeren. PvdA pleit ervoor om jeugdbeleid en scholen op elkaar af te stemmen en multifunctioneel gebruik van één schoolgebouw in integrale visie mee te nemen.
Het college werkt daar wel aan maar het is ook een samenspel met de onderwijsorganisaties en of dat moet leiden tot een modern gebouw is een tweede. Waar gebouwen nog goed
zijn en kunnen voldoen wil het college daar eerst van uitgaan. Dat uitgangspunt blijkt ook
uit krantenartikelen daarover; om bij voorbaat van een nieuw gebouw uit te gaan is niet altijd de beste oplossing, is ook de duurste oplossing terwijl de gemeente op de centen moet
letten. Onderschrijft wel dat waar kansen zijn om e.e.a. te combineren c.q.. multifunctioneel te gebruiken, die benut moeten worden.
Wil antwoorden met kleine beschouwing vooraf. In 2e alinea wordt gewaarschuwd voor te
veel uitgaven. In laatste meerjarenschijf staat positief saldo maar meicirculaire duidt erop
dat het dit jaar alleen maar tegenvalt. College maant raad om zich niet te snel rijk te rekenen. Loopt wensenlijstje bij langs. Hondenbelasting is een legitieme heffing, rechtsongelijkheid geldt in dit geval gewoon niet. Voortzetten van startersleningen vergt een relatief
kleine investering maar kost de gemeente wel geld in de vorm van renteverlies, college wil
eerst een goede evaluatie alvorens een besluit te willen. Er is een wens voor extra ruimte in
de Wwb vanwege toenemende problematiek. Een integraal kindcentrum wordt genoemd,
het CDA spreekt zelfs van een beleidsarme VJN. Dat is voor een deel ook zo, maar als je
kijkt welke projecten er lopen is dat behoorlijk wat: ontwikkeling van het centrum, reconstructies worden gestart, college is volop met het sociaal domein bezig, maar wel allemaal
tegen de achtergrond dat er weinig te besteden is, en college geeft wat dat betreft ook een
aantal winstwaarschuwingen die de raad hopelijk ter harte neemt. Meicirculaire wordt gewoon in begroting verwerkt, het is feitelijk een optel- en aftreksom. Op blz. 15 staat het
huidig meerjarig beeld. Bij meicirculaire is interessant de ontwikkeling van de algemene
uitkering, de additionele tegenvaller van € 123.000,--. Alles wordt op een rij gezet en verwerkt in de begroting zodat de raad een nog wat beter beeld krijgt. Is als pfh. Financiën
met name benieuwd naar meerjarig beeld over vier jaar. Dat is redelijk evenwichtig, €
2.000,-- in de plus door de meicirculaire, een wat rustiger beeld dan vorig jaar. Dat laat onverlet dat de bezuinigingen nog niet allemaal gerealiseerd zijn en er nog weinig grip op het
sociaal domein is. Drukt raad tegen die achtergrond nu al op het hart om bij begroting
voorzichtig te zijn met wensen. College heeft gemeend een belangrijk voetbalveld te moeten renoveren. VV Noordwolde voldoet aan haar betalingsverplichtingen. Ziet geen reden
om aan te koersen op sluiting van deze club, dit soort voorzieningen is belangrijk. Hopelijk
komt er volgend jaar een woonvisie, er zijn natuurlijk ontwikkelingen in het centrum. Een
beeld van de bevolkingsopbouw is daarbij gewenst. Legt technische vraag over blz. 27
ambtelijk voor.
Geeft fracties gelegenheid nog op beantwoording door portefeuillehouders te reageren.
Dankt voor beantwoording, CDA heeft twee voorstellen in de week gelegd en hoort daar in
de raad graag nog reacties op.
Wil nog wel reageren op wat CDA voorstelt. Van afschaffing van hondenbelasting is VVD
altijd voorstander geweest. Denkt dat mensen zich dan ook verantwoordelijker gaan voelen
om hondenpoep op te ruimen. Doorgaan met startersleningen is de VVD ook voor, heeft de
indruk dat dat juist geld oplevert omdat het een betere doorstroming geeft. VVD pleit ook
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al jaren voor brede school. Hoopt dat het aardbevingsbestendig bouwen daarin iets mogelijk maakt.
Krijgt bij lezen van VJN de indruk dat aan samenwerking met Winsum en De Marne niet
meer ontkomen valt. VVD blijft het jammer vinden dat er geen onderzoek meer gekomen
is naar samengaan met de stad Groningen. VVD neemt deze punten mee naar raad.
Scholen hoeven van de PvdA niet per sé op te gaan in één gebouw, maar er moet wel een
concrete visie komen, die is er na jaren van praten nog altijd niet.
Wil best even reageren op punten van CDA. Pfh. Van de Kolk gaf terecht aan dat er gewoon afspraken zijn over het vervolgtraject met de startersleningen. Loopt niet op de evaluatie ervan vooruit, vindt wel dat aan de ingezette koers vastgehouden moet worden. Vindt
afschaffing van hondenbelasting een beetje tegenstrijdig met de waarschuwing in de stukken om het financieel voorzichtig aan te doen.
Constateert dat dit punt als bespreekpunt naar de raadsvergadering moet.

7.

Jaarrekening 2014 Ability
Herhaalt waardering en complimenten voor het prachtige resultaat over ´14. CDA vindt
evenals college toevoeging van positieve resultaat aan AR niet nodig.
Slager
Is blij met het € 1.000.000,-- hogere dan verwachte resultaat maar daar zit ook het kritische
punt, dit is al sinds 2010 de trend en het verschil was nog nooit zo groot als deze keer, accountant maant ook tot meer begrotingsdiscipline. Ability heeft iemand nodig die de financiële administratie doorgrondt èn kennis heeft van de controls van een organisatie als Ability.
Bolt
PvdA is blij met het resultaat. Acht het gezien stand van AR van Ability onnodig dit batig
saldo daar aan toe te voegen. Doet suggestie om de vaste verliesbijdrage te storten in de
uitvoeringsorganisatie-in-wording. Ook die ontwikkeling vergt nog de nodige investering
en een kleine buffer zou wellicht wenselijk zijn. Vraagt reactie van overige fracties daarop.
Doesburg Ook CU is blij met zeer goede resultaat bij Ability en dat vaste gemeentelijke bijdrage om
voor verlies te compenseren niet nodig was. Deelt mening college, vaste gemeentelijke bijdrage kan terug naar gemeente, weerstandsvermogen van Ability is ruim voldoende.
v.d. Kolk
Db van Ability stelt voor om gemeentelijke bijdrage toe te voegen aan reserve van Ability
met het oog op komende veranderingen. In de variant van de PvdA blijft het geld ook bij
Ability, als buffer voor de uitvoeringsorganisatie in wording. College stelt voor dat Ability
dit geld niet declareert maar dat het bij de gemeente blijft en vraagt de raad om die zienswijze te ondersteunen. Het is verder aan individuele gemeenten wat zij er alsnog mee doen.
Bolt
Vindt deze reactie duidelijk maar vroeg ook om reactie van overige fracties.
Koster
Volgt in dezen zienswijze van pfh. Ziet liever dat bijdrage terugvloeit naar gemeente en dat
de gemeente vervolgens bepaalt wat er verder mee gebeurt.
Slager
Sluit zich aan bij standpunt CDA.
Doesburg CU wil de bijdrage ook graag snel terug.
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.
Koster

8.

Begroting 2015 Ability
Begroting is voor de Bühne gezien de uitvoeringsorganisatie die in wording is; akkoord.
Slager
Begroting is verplicht nummer en staat inderdaad vol met best guesses wat betreft organisatie in wording. Stemt ook in. Afhandeling van het sinds jaar en dag hoge ziekteverzuim
bij Ability wordt sinds 1-10-14 uitbesteed aan ARBO Triple One. Dat is zoals het 25 jaar
geleden ook ging en zo moet het niet. De organisatie waar men werkt moet een vinger aan
de pols houden, Ability schiet daarin ernstig tekort. Vraagt college dit aan directie over te
brengen.
Bolt
Kijkt ook uit naar begroting van uitvoeringsorganisatie, neemt begroting '15 Ability v.k.a.
Sluit zich van harte aan bij opmerking van VVD over het ziekteverzuim.
Doesburg CU heeft ook geen behoefte om een zienswijze in te dienen.
v.d. Kolk
Voorliggende begroting is inderdaad technisch en beleidsarm. De discussie over de beKoster
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leidskaders die de nieuwe organisatie meegegeven worden wordt een heel interessante.

Slager

Voorzitter

Vorig jaar is ziekteverzuim gedaald naar 12,5%: een aanmerkelijke daling, was daar zelf
positief door verrast; t.o.v. andere Wsw-bedrijven is het zeker niet aan de hoge kant. Het
kan goed liggen aan de wijziging van de werkwijze. Is het met VVD en PvdA eens dat
eindverantwoordelijkheid altijd bij de werkgever c.q. de directie ligt. Als cie./raad signalen
heeft dat er te weinig aan gebeurt, rest hem niets anders dan die aan de directie over te
brengen.
Als 1 op de 8 werknemers ziek is, is dat een zeer hoog percentage, ook al is dit een andere
populatie. Kent langdurig zieke werknemer Ability die een jaar lang niets hoorde van zijn
leidinggevende. Misschien is dit niet het algemene beeld, maar dit kan anno '15 niet meer.
Denkt dat het heel mooi is als pfh. Van de Kolk dit signaal meeneemt naar Ability. Constateert dat dit als hamerstuk naar de raadsvergadering kan.

9.

Financiële stukken 2014 en 2016 Veiligheidsregio
CDA gaat mee met voorstel maar kan ook direct akkoord gaan met voorliggende stukken.
Er wordt gesteld dat de effecten van de huisvestingskosten in een begrotingswijziging tot
uiting komen, maar kan pfh aangeven wat daarvan het effect op de begroting zal zijn?
Slager
E.e.a. is goed begroot, maar er zitten nog veel onzekerheden in. Ook bij deze begroting
moet men slag om de arm houden. Akkoord met voorstel om geen zienswijze in te dienen.
Heres
PvdA spreekt waardering uit naar personeel VR dat alles zo goed op orde is. Sluit zich
verer aan bij vraag die CDA heeft gesteld.
Doesburg CU ziet geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze.
Bakker
Toevoeging van lusten en lasten van kazernes van gemeenten aan de VR is meestal nadelig
voor gemeenten. Zo ook voor Bedum, maar dit nadeel wordt voor Bedum gecompenseerd
doordat brandweerlieden van de preventie en evenementenbeoordelingen voor het noordelijk gebied hun domicilie hebben in gemeentehuis Bedum. Bedum krijgt daarvoor met de
nodige moeite met terugwerkende kracht vanaf 1-1-‘14 een exploitatievergoeding. Daardoor wordt het nadeel structureel half zo groot, het resterend nadeel is ongeveer € 20.000,-.
De commissie krijgt dat via de begrotingswijziging toegelicht.
Voorzitter Concludeert dat dit punt ook als hamerstuk naar de raadsvergadering kan.
Koster

10.
Rutgers

Bakker

Bakker

Rondvraag en eventueel mededelingen gaswinningsdossier
Vraagt of college inmiddels iets kan antwoorden op vraag van CDA in raad van 19-2-‘15
of eigenlijk niet iedereen in het aardbevingsgebied uit een oogpunt van rechtsgelijkheid
aanspraak zou moeten kunnen maken op de waardevermeerderingsregel van € 4.000,-t.b.v. energiebesparende maatregelen, ongeacht of men schade heeft aan ontroerend goed of
niet.
Kan vraag CDA helaas niet bevestigend beantwoorden. Grootste probleem bij gesprekken
over definitieve invulling van Pluspakket is dat minister niet te vermurwen is om zich daarin wat genereuzer op te stellen. Budget van € 125.000.000,-- is voor hem de maat. G9gebied is voorlopig uitgebreid met Menterwolde en Hoogezand, op de achtergrond komt de
stad daar nog bij. Verder probleem is de wat perverse prikkel waar het Pluspakket aan gekoppeld is: je moet boven de € 1.000,-- schade hebben en krijgt er dan € 4.000,-- bij. Blijft
net als bij de onderhandelingen bepleiten wat cie. Meijer zei, dat als je lusten en lasten voor
Groningers meer in evenwicht wilt brengen, je zeker op dit punt genereuzer moet zijn.
Mooier dan de combinatie die je zo ook met duurzaamheid en het milieu maakt kun je het
niet wensen, maar zover is het nog steeds niet. Houdt cie. op de hoogte zodra daar iets over
te melden is.
Heeft nog een andere mededeling over gaswinningsdossier. Raad krijgt binnenkort net als
raden van overige G-11 gemeenten informatie over de bijdrage en visie van die gemeenten
aan het overheidsspoor ( betreft: “Gemeentelijke samenwerking in het dossier Gaswinning
en Aardbevingen”). De overheidsdienst Groningen, onder aanvoering van Hans Alders, is
14

daar voortvarend mee aan de slag gegaan. Zijn ambities zijn groot en de vragen van anderen nog talrijker. Gemeente en provincie moeten Alders zo goed mogelijk hierin bijstaan
want het verwachtingspatroon van de Groningers is terecht hooggespannen.
Maar gelet op het aantal dossiers en de complexiteit ervan ligt er een forse inspanning in
het verschiet.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.05 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 3 september 2015,
De commissiegriffier,

Pfh.
v.d. Kolk

De voorzitter,

Agendapunt
3. Mededelingen: Stand van zaken uitvoering actiepunten
beleidsnota sport en bewegen 2013-2019 (memo college)

Toezeggingen 11 juni 2015

De sportcoach zal worden uitgenodigd om haar
verhaal te vertellen in de commissie.
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