Verslag van de vergadering van de gecombineerde raadscommissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu en Algemene Bestuurlijke Zaken, gehouden op donderdag 12 januari
2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffier:
M.k.a.:

Doesburg, Heres, Hoekzema, Journée, De Jong, De Jonge,
Kuiper, Rutgers-Swartjes, De Vries
Berghuis
Van Dijk, De Vries
Reijsoo
Blok, Blomsma, Van Bruggen, Van de Kolk, Koster, Rus,
Wijnstra (voor wat betreft. cie. VROM)

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom en wenst allen alle goeds en gezondheid in
2017, een jaar dat veel van de raad zal vragen, m.n. w.b. herindeling. Meldt dat dhr. Blok, Blomsma,
Van Bruggen, Van de Kolk, Koster, Rus en Wijnstra afwezig zijn. Agendapunt 5, 6 en 7 worden in dit
gremium ter kennisgeving gebracht en in de raad vastgesteld. Agenda wordt conform vastgesteld.
2.

Verslag vergadering VROM 30 november 2016 en ABZ 1 december 2016
VROM 30-11-‘16: p. 1: 2e keer ‘van het’ ongeveer in midden schrappen. Blz. 5: ‘waar’
moet zijn ‘waard’. Punt 5 Dhr. Bakker zegt raad te zullen informeren over overleg met andere gemeenten in dezen. Dat is niet gebeurd, pfh. Van Dijk zal zorgen dat dit punt op de
actielijst van het college komt. ABZ 1-12-‘16. Dhr. Wijnstra schrappen onder m.k.a. Blz. 6
FC Bedum moet SV Bedum zijn. Geen opmerkingen n.a.v. beide notulen.

Tekstueel
/ n.a.v.

3.

Aanvraag ondersteuning project 'Het Groene Ommetje'
Is blij dat de suggestie van een megabos nabij Noord- en Zuidwolde, die CU in het kader
van voorliggend voorstel indertijd deed, in de prullenbak verdwijnt. Het past totaal niet in
het weidse Groningen. Goede zaak dat dit gebied wordt opgeknapt en opnieuw ingericht.
Naam is goed gekozen gezien fruitbomen, bessenstruiken en ook vlinders en bijen zijn niet
vergeten. Zwaluwen en andere vogels kunnen er te kust en te keur vertoeven. Wandelaars
kunnen al dit moois aanschouwen en uitrusten op mooie nieuwe bankjes. Een ooievaarsnest
zou hier niet misstaan, ze zitten al op de lichtpalen van de Eemshavenweg. Steunt dit project van harte.
Dankt voor heldere info bij dit agendapunt. Gaat akkoord, maar had liever eerst kennisgenomen van beoordeling door college van integrale dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 en die
besproken en daarna uitwerking van de onderdelen daarvan zoals het “Groene Ommetje”
voorgelegd gekregen. Verzoekt college die beoordeling bij een volgende gelegenheid voor
te leggen.
CU vroeg afgelopen jaren meermalen in cie. VROM aandacht voor zgn. uitloopgebied bij
Noord- en Zuidwolde. Wilde bijv. dit gebied aantrekkelijker maken als wandelgebied voor
beide dorpen o.a. door het poten van meer struiken, heesters en bomen in combinatie met
uitbesteding van onderhoud daarvan aan ’s Heeren Loo/Opmaat bij Zuidwolde. Verder dan
een welwillend oor in deze cie. kwam het echter nooit, totdat de AB 2017 van CU vorig
jaar de regionale kranten haalde. Begreep na die vergadering dat actieve inwoners al aan
deze plannen werken. CU wordt nu op haar wenken bediend met voorliggend verfraaiingsvoorstel dat echter veel verder gaat dan wat CU voor ogen had dankzij toekenning van een
substantiële subsidie van derden aan dit project. Werkt graag mee aan verzilvering van die
kans: een prachtige opsteker. Complimenteert initiatiefnemers voor hun inzet om het plan
op dit niveau te krijgen. Op- en aanmerkingen. Kosten verplaatsing zwaluwtil zijn stevig.
Uit onderzoek blijkt dat nog geen enkele van de 18 zwaluwtillen bewoond is geweest.
Tweede kans moet wel kans van slagen zijn. Is over verplaatsing advies ingewonnen?
Vraagt ’s Heeren Loo/Opmaat te betrekken bij dit onderhoud, wellicht scheelt dat ook in de
kosten. Doet suggestie voetpaden wat op te hogen zodat men er droge voeten houdt.
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4.

CDA juicht voorstellen waarbij bewoners en gemeente samenwerken van harte toe en is
blij dat weer een mooie plan tot uitvoering kan worden gebracht. Akkoord, maar zijn onderhoudskosten die voor rekening van gemeente komen nu op geld gezet? Een meerjarenplan daartoe moet nog opgesteld worden met de vrijwilligers, terwijl in het voorstel genoemd geld gereserveerd lijkt voor het pontje. Hoe staat het met realisatie van het nieuwe
fiets-/wandelpad richting Boterdiep Oz in Zuidwolde tot daar waar het pontje weer aan wal
komt?
Is blij met brede steun voor dit plan. College benadert elk initiatief dat uit burgerparticipatie voortkomt positief. Zuidwolde gaf op presentatie van leefbaarheidsgelden door NCG
aan mee te willen doen in programma dorpsvisies en landschap. Dit programma wordt getrokken door Landschapsbeheer Groningen, met wie de flora- en faunadeskundige ambtenaar intensief overlegd heeft over de zwaluwtil. Naar verwachting zullen er op de zwaluwtil bij Ellerhuizen na de verplaatsing wel zwaluwen komen. Wat nu om onverklaarbare reden niet het geval is. Ooievaarsnesten aanbrengen is afgeraden. Deze kuikenrovers zijn te
midden van veel waardevolle fauna ongewenst. Het blijft bij één nest in Bedum en voor de
rest op de lantarenpalen langs de Eemshavenweg. Gemeente onderhoudt voetpaden uit regulier budget en bruggen vanuit vastgesteld beheerplan Bruggen. Pontje is nieuw, onderhoud daardoor extensief. Kan uit middelen voor bruggen. Blijkt het na 10 jaar slecht benut
te worden of slecht te functioneren dan kan nieuwe gemeente kiezen voor opruimen. Hogelandsterweg zat in oorspronkelijk plan maar is geschrapt vanwege de hoge kosten. Er zijn
nog geen middelen voor maar de wens is er nog wel. Ook vanuit het dorp. Deelt oordeel
dat het verfraaiing van het gebied is. Mooi is ook dat dorp en scholen bij onderhoud van
bomen, insectenhotel e.d. betrokken worden. Zal suggestie CU om ’s HeerenLoo te betrekken inbrengen.
Veroorlooft zich als voorzitter een klein uitstapje. CU is niet begonnen over megabos/100.000 ha.. Wellicht verwart VVD dit met het ludieke en bevlogen DvhN-artikel over
het voornemen om in heel Nederland een gebied ter grootte van 100.000 ha. te voorzien
van bomen.
Dit specifieke project heeft zoveel steun in het dorp dat dit voorstel wel verantwoord leek.
Dat blijkt ook in deze cie.. College wacht nog op ambtelijk advies voor beide dorpsvisies.
Organisatie heeft het druk, college wil integrale afweging ook graag hebben. Zal dit dinsdag in college inbrengen. College zal met reële planning komen wanneer e.e.a. te verwachten is.
Komst van integrale visie van college is dringend gewenst, gelet op activiteiten rond onderdelen van dorpsvisie Zuidwolde zoals energiecoöperatie en het dorpshuis.
Constateert dat dit onderdeel als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan.

Wijziging van de bouwverordening
Constateert dat alle fracties akkoord gaan. Stuk kan als hamerstuk naar de raad.

Voorzitter
.

5.

Benoeming bestuursleden Stichting Muziekschool Hunsingo
Fijn dat er een vijfde bestuurslid is gevonden die ook juridische kwaliteiten bezit en ook
nog uit Bedum komt. Akkoord met het voorstel.
Voorzitter Constateert een commissiebreed akkoord. Ook dit punt kan als hamerstuk naar de raad.
Journée

6.

Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Mw. Mulder heeft als voormalig gedeputeerde, waarbij jeugd in haar portefeuille zat, zeker
kwaliteiten op het vlak van jeugd en passend onderwijs. Akkoord met voorstel.
Voorzitter Constateert een commissiebreed akkoord, ook dit punt kan als hamerstuk naar de raad.
Heres

7.

(Her)Benoeming van leden in diverse gremia
Akkoord, maar merkt op dat vermelding van raadsleden als plv. lid in voorstel onnodig is
omdat raadsleden elkaar staatsrechtelijk gezien kunnen vervangen in commissies.
Voorzitter Beaamt die opmerking. Dubbele vermelding van E. Blok kan in raadsvoorstel aangepast
worden. Constateert een commissiebreed akkoord met voorstel.
De Jonge
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Ook dit punt kan als hamerstuk naar de raad.
8.
Journée

Heres

Bespreking Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016
Uit artikel in NRC bleek dat mondige cliënten meer zorg weten te krijgen dan minder
mondige, en dat mensen vaak huiverig zijn om hun kinderen, die het druk hebben en verder
weg wonen, om hulp te vragen. Desondanks was de conclusie dat veel mensen tevreden
zijn over de zorg. Voorliggend stuk is helder en laat zien dat er al veel bereikt is; somt
e.e.a. op. Goed om te zien dat er eerder hulp wordt verleend in thuissituaties i.p.v. dat het
kind op locatie wordt ondersteund. Percentage gezinnen met jeugdhulp verschilt opvallend
in de gemeentes. Datzelfde geldt voor de verschuiving van ZIN naar PGB, ondanks het beleid om zoveel mogelijk zorg in ZIN aan te bieden. Waarschijnlijk omdat een aantal zorgaanbieders niet weer is gecontracteerd en cliënten de oude zorgaanbieder wilden houden.
Ontwikkeling van bijstand blijft achter ondanks het betere economische tij m.n. door einde
Wajong, sluiting instroom Wsw, verhoging pensioengerechtigde leeftijd en groep oudere
werklozen, het einde van de WW en instroom van statushouders. Ondanks deze veranderingen laat het 3e kwartaal geen noemenswaardige stijgingen zien dankzij ingezet beleid.
Minimabeleid is niet goed uit de monitor af te leiden. Vraagt nogmaals alertheid op de toenemende schuldenproblematiek en niet alleen bij minima. Dit vergt goede samenwerking
met schuldhulpverlening, woningbouwcorporaties etc.. Cliëntbeleving: er zijn in het 3e
kwartaal geen klachten binnengekomen over de Wmo en Jeugd. Wat betreft de financiële
monitor, is prognose voor 2016 in Bedum voor Jeugd minus € 103.000,--, voor de Wmo
€ 600.926,-- positief, maar er is nog geen inzicht in hoe het eindresultaat zal zijn. Goed om
te zien dat samenwerking inz. PGB richting SVB beter verloopt. Is blij dat met privacy zeer
gedegen omgegaan wordt en benieuwd naar uitkomst van privacy impact assessment en
daarop volgende maatregelen.
Rapportage is uitgebreid en geeft daardoor nog completer beeld van wat er op dit gebied
speelt. Gaat erop in per hoofdstuk. Jeugdwet. Is blij met substantiële reductie van wachtlijst
CJG maar deze is nog niet 0, zoals rapportage suggereert. Benodigd blijven van dubbele
backoffice blijft aandachtpunt. Hebben voorstellen van RIGG i.s.m. BMWE al tot concrete
maatregel(en) geleid? Wmo. Reactie op uitspraak CvB met wijziging van regels en besluit
schijnt aan het college te zijn. E.e.a. leidt opnieuw tot een overgangsjaar. Ziet als dit ook
weer noopt tot een evaluatie, die graag met raad gedeeld. In memo van 15-11-‘16 beschrijft
college twee scenario’s: één waarbij 3 uur ZIN en één waarbij 2,3 ZIN HO wordt aangeboden. Worden te voeren keukentafelgesprekken basis voor keuze tussen die twee? In memo
staan totale kosten BMWE-breed. Wat betekent dit voor gemeente Bedum? College verwacht dat beleidswijziging per 1-1-‘17 ingevoerd wordt terwijl keukentafelgesprekken pas
nadien worden gevoerd. Hoe moet dit worden gezien? Goed dat mantelzorgers naast ondersteuning als blijk van waardering een Irischeque krijgen. Ziet resultaten van evaluatie daarvan graag terug. Financiële prognose Beschermd Wonen is flink bijgesteld, van nihil (bij
vorige monitor) naar nu plus € 4,6 mln. Komt dit door betere facturatie en snellere administratieve afhandeling? Werkdruk aan loketten is zorgpunt. Wat wordt daaraan gedaan? Participatiewet. Neemt aan dat overzicht onder 4d verstrekkingen van gemeentewege betreft in
het kader van minimabeleid. Maar dat geeft geen compleet beeld: stichtingen die ook aan
armoedebestrijding doen zoals Humanitas, Urgente Noden, Leergeld het Hoge Land,
Voedselbank, Eigen Kracht en Present, lenigen ook financiële nood van hulpzoekenden.
Vraagt overzicht waaruit deze hulp bestaat en hoe groot hun financiële inspanningen zijn
(dat hoeft niet vanavond). Deze doelgroep kreeg van staatssecr. Klijnsma € 10 mln. voor
schoolkosten en € 100 mln. structureel, en kledingcheques o.b.v. resterend Klijnsmageld.
Ziet gevraagd complete beeld graag bij jaarrapportage. Onder Cliëntenbeleving is er terecht
veel aandacht voor cliëntervaringsonderzoeken Jeugd en Wmo. Inzake Jeugd worden tal
van aanbevelingen gedaan zonder opgave van wat daarmee gedaan wordt. Vraagt nadere
info daarover. Voorjaar ´17 wordt een viertal activiteiten uitgevoerd als gevolg van onderzoek Wmo. Vragen: is gemeentelijke Wmo-adviesraad om advies gevraagd inzake onderzoek naar cliëntervaring Wmo? Ziet beide onderzoeken graag ter inzage voor cie./raad.
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VVD-woordvoerder sociaal domein vroeg terecht veel aandacht voor privacy. In onderzoek
van BKBO is aandacht uitgegaan voor onderzoek naar, en bewaking van, privacygevoelige
gegevens en zijn vier aandachtspunten geformuleerd om risico’s te verminderen. Welke
maatregelen zijn inmiddels genomen i.v.m. die aandachtspunten c.q. is er aangeven wanneer die worden genomen? Betreurt het dat cie. pas vanavond kennis kon nemen van feit
dat college 13 dec. jl. uitvoerig heeft gesproken over eventueel benoemen van een functionaris die kan dienen als vraagbaak.
Stand van zaken decentralisaties is goed in beeld. Op hoofdlijnen gaat het prima en verandert er niet veel meer. Aan verbeterpunten wordt gewerkt. Kwartaalmonitor kan omgezet
worden in halfjaarmonitor. Als gemeenteraad hoeft men er minder bovenop te zitten. Heeft
men deze mate van detail niet nodig voor controlerende taak, mits men bij alarmerende
ontwikkelingen meteen geïnformeerd wordt. Beleidsplannen bevinden zich halverwege hun
looptijd, het lijkt de CU een goed moment voor een tussentijdse evaluatie van het beleid.
Deelt opmerking CU, dit stuk bevat teveel informatie. Er zijn teveel vergelijkingen te maken die niet per se relevant zijn. Informatie kan beknopter c.q. halfjaarlijks. Druk op ambtelijk apparaat is nog steeds enorm. Hopelijk heeft goede ICT verlichting gebracht. Prima dat
ervaring en kennis groeit, o.a. in nieuwe verordening Jeugd en Wmo. Deelt vragen PvdA
inz. HO. Hoe wordt getracht de teleurstellend kleine deelname aan cliëntonderzoeken te
verhogen? Contacten met cliëntenraden BMWE zijn zeer waardevol. Zijn er al initiatieven
om deze vier raden te laten samengaan en hoe staat pfh. daar tegenover?
PvdA stelt veel detailvragen. Kwartaalrapportages zijn momentopnames. Derde monitor is
deels achterhaald c.q. uitgevoerd. CU en CDA werpen terecht vraag op of al deze informatie relevant is voor een gemeenteraad. Wellicht kan worden volstaan met minder details,
meer overzicht, passend bij controlerende taak op enige afstand. Zal overleggen met collega´s welke lessen t.a.v. vervolg te trekken zijn. In staatjes met cijfers pak je qua beleid de
grote lijnen. Velen zijn toch tevreden ondanks dat het lastig is hulp te krijgen of zelf te organiseren. Zo is ook het beeld in de gesprekken met de mensen. Er zijn ook betrekkelijk
weinig bezwaren ingediend. Aanpassing van HO na uitspraak CvB wordt meegenomen in
gesprekken die de gemeente sowieso met de mensen houdt. Eerste daarvan bevestigen de
verwachting dat het toegekend aantal uren iets hoger is geworden omdat de uit te voeren
taken moesten worden gespecificeerd: in plaats van simpeler, werd het uitgebreider. Dat is
voor de burger alleen maar gunstig maar bevestigt het verhaal in de memo dat het wel meer
geld gaat kosten. De € 600.000,-- die over is op de Wmo kan zomaar weer wegsmelten.
Beeld in heel BMWE is dat sommige mensen vanwege de eigen bijdrage hun HO zelf regelen. VVD en PvdA benoemden ook het minimabeleid. Gemeente is alert op schuldsituaties
Ook bij mensen met hogere inkomens, jongeren en zeker ook ouderen die soms in financiele problemen geraken doordat anderen hun bankrekening leeghalen. Het is zaak mensen
die erom heen staan vanuit zorgsituaties daarop te attenderen. Eindresultaat lijkt momenteel
per saldo nog gunstig. Bij derde monitor is er een tekort op jeugd en overschot op Wmo,
maar op participatie, wat er niet bij staat, is er al sinds jaar en dag een tekort en ook doordat
er op HO nog een aanpassing nodig is, kan het maar zo omslaan. Incidentele inhuur van
personeel voor uitvoering van deze drie onderdelen wordt straks drie extra mensen structureel. Financieel plaatje verschuift dus nog. PvdA benadrukt wachtlijst die er nog is, maar
groei daarvan is door extra inzet omgebogen naar flinke afname en dat lees je hieraan af.
Heeft totale kosten HO voor Bedum niet paraat. Het is ook de vraag of dat valt uit te rekenen. Keukentafelgesprekken zijn niet bedoeld als begin van nieuw beleid. De intentie is om
te kijken wat er nodig is en de uit te voeren taken te definiëren. Beaamde al insteek van CU
om beleid te evalueren en aan te passen waar het minder kan en waar het meer moet. PvdA
vroeg evaluatie van mantelzorg. Als die er komt, zal die net als elke andere evaluatie ter inzage komen te liggen. Beschermd wonen doet Bedum samen met Groningen en andere gemeenten, dus de € 4,6 mln. die daar op over is, is verdeeld over al die gemeenten. Gemeenten zijn bezig dat ook nog wat te intensiveren. Kan daarom nog niet concluderen of dat
overschot een verandering voor Bedum kan betekenen. Het grootste deel zit in de stad
Groningen.
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Alle terecht door de PvdA genoemde organisaties die bij minimabeleid betrokken zijn, ontvangen o.a. Klijnsmagelden. Omarmt het idee om daar een beeld van op te stellen. Steeds
meer organisaties houden zich met armoedebestrijding bezig. Het is goed kritisch te kijken
of dat zo door moet gaan. Ze doen goed werk maar overlappen elkaar, het begint met particulier initiatief maar vervolgens moet de overheid fors bijpassen. Neemt dit mee in pfh.overleg, waar het minimabeleid sowieso ook nog weer aan de orde komt, en zal bij de jaarrekening inzicht geven wat men doet. Als zaken in de monitor benoemd staan, zoals cliëntervaringsonderzoeken, betekent dat ook dat er iets mee gedaan zal worden. De monitor
dient om uit zaken lering te trekken en ze daarop aan te passen. Stukken die in college en
raad worden besproken komen langs de Wmo-adviesraad. Soms niet de lokale adviesraad
maar soms ook om advies langs de kerngroep voor de vier gemeenten. In de meeste stukken staat erbij wat ermee gebeurd is. Als er schriftelijk advies over is, ligt dat bij de stukken. Besluiten over privacyfunctionaris zijn inmiddels onderweg. Was zelf bij begin van
deze monitor groot voorstander van gedetailleerde informatie, zowel vanuit zorgen hoe de
gemeente financieel uitkwam als vanuit de uitvoering. Nu de gemeenten dat, na aanloopproblemen m.n. bij het CJG, beter in de hand krijgen kan men zich richten op de vraag of
het beleid zo wordt uitgevoerd als werd beoogd, zowel wat betreft HO als minimabeleid/Participatiewet. Zal opmerking CU en CDA om dat te evalueren en voor raden geschikter vorm te geven in pfh.-overleg a.s. maandag benoemen. Wijst er tot slot op dat Bedum qua gebruikmaken van voorzieningen, behalve inz. Wmo, laag scoort terwijl De Marne en Eemsmond daar hoog scoren. Daar zie je ook aan dat de bevolkingssamenstelling van
De Marne en Eemsmond anders in dan die van Winsum en Bedum. In Bedum is de sociale
problematiek gunstiger dan met name die in Eemsmond.
Vond het, aanhakend bij slotopmerking van pfh., raar dat in Winsum de begeleiding van
kinderen een stuk hoger ligt dan in de andere gemeenten.
Vult aan dat het ook nog lastig is om aan te geven waar dat precies in zit. Wel kun je uit de
monitor halen waar de aandachtsgebieden op bepaalde onderdelen komen te liggen.
Overwoog in 1e termijn zelfde opmerking als CU en CDA te maken vanwege enorme
werkdruk die dit op de afdeling legt. Maar als ze toch al voor het college geschreven worden kunnen rapportages net zo goed naar de raad. Detailvragen van PvdA komen voort uit
indertijd geuite wens om vinger aan de pols te houden. Immers zaken zoals de dubbele
backoffice en het extra werk dat dat kost, moeten beter. Voelt wel wat voor meer beschouwende behandeling, mits college daar zijn visie op de af te sluiten periode bij legt. Vraagt
of CDA met voorstel voor een adviesraad een sociale adviesraad bedoelt voor alle vier decentralisaties.
De vraag was meer of het college weet heeft van plannen in die richting.
Weet dat er één Wmo-adviesraad voor heel BMWE komt. Opperde bij AB ´17 of er niet
reeds in aanloop naar herindeling een sociale adviesraad kan komen voor alle decentralisaties incl. passend onderwijs zoals die er voor DAL ook al is. Memoreert vraag inzake Beschermd Wonen. Deelt mening pfh. inzake overlap tussen organisaties die zich bezighouden met jeugd tussen 3-18 jaar. Is zelf nog bestuurslid van st. Leergeld. Vindt het een goede zaak dat dergelijke organisaties zich beraden op hun toekomst. Ze bedienen dezelfde
doelgroep en dat kan efficiënter en beter. Wellicht kan de Stichting Eigen Kracht, waarin
al die organisaties ook zijn vertegenwoordigd, daar een heel goede rol in spelen.
Vindt wel dat er minimaal twee keer per jaar een rapportage moet zijn.
Veel getallen komen uit de administratie en die blijven er ook, om de pfh’s. te bedienen,
die dan focussen op uitschieters e.d.. Maar verder kijken bijv. ook colleges alleen naar de
grote lijnen. Zou daar ook naartoe willen met de raad. De administratie moet op zich nog
wel verbeterd worden, terecht noemt dhr. Heres de dubbele backoffice nog. Dat is nog niet
op orde, de aansluiting van systemen met SVB en CAK is een nog te maken slag maar dat
kost tijd. Maar cijfers oplepelen is niet het probleem. Het moet toe naar een overzicht waar
je tendensen en knelpunten uit kunt halen waar burgers behoefte aan hebben. Daar moet de
rapportage over gaan.
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Was en is zelf ook voorstander van vinger aan de pols houden omdat je deze wetten gewoon maar hebt uit te voeren en niet nee kunt verkopen tegen iemand aan de poort als het
geld op is. Zal ernaar streven om constateringen over afgelopen twee jaar bij jaarrekening
weer te geven en minstens twee keer per jaar een overzichtelijke rapportage die college en
raad helpt, eens met VVD. Streven naar één Wmo-adviesraad voor BMWE is er. Maar zo’n
kleinere, misschien kwalitatief sterkere groep staat wel op meer afstand. Misschien is een
kerngroep + lokale adviesraden het beste, die laatste worden wel gevoed door de mensen
om wie het gaat. Eén adviesraad Sociaal Domein is nog een brug te ver. Er is een tendens
om cliëntenraden Participatiewet en Wsw bij elkaar te brengen. Ziet die ene adviesraad er
op termijn wel komen maar gaat het te snel, dan haken mensen af en heb je misschien helemaal geen orgaan meer. Je moet ook steeds kijken of wat je bedenkt, wel aansluit bij de
doelgroep: voor het aanvragen van een fashioncheque (die uitgegeven wordt in het kader
van Klijnsmagelden) moet je zo ongeveer gestudeerd hebben. Ze zijn weliswaar een succes, maar het kan dus nog steeds beter. Ook het melden van mensen die in aanmerking komen voor Irischeques kan in die zin beter. Voor mantelzorg is er een actieplan waar SWB
nauw bij betrokken is. SWB schijnt overigens bedankbriefjes te hebben gekregen voor haar
rol bij het helpen verkrijgen van fashioncheques. Dat is dan toch wel weer mooi.
Resumeert dat overgaan naar halfjaarlijkse rapportage veel ambtelijke uren zal uitsparen
terwijl raad toch vinger aan de financiële pols kan houden c.q. ontwikkelingen kan volgen.

9.

Rondvraag
Heeft drie vragen aan college. Ten eerste. Gaat bouw ambulancepost van start nu Bedum in
het gelijk door Hoge Raad? Twee, hoe is jaarwisseling verlopen? Tot slot Min. van EZ legt
moties Kamer naast zich neer inz. 380 kV-lijn. Hoe gaat college hier op reageren? Naar
verluidt komen er op de dijk bij de Eemshaven twee grote windmolens en strekte het zoekgebied zich daarbij tot het mooie vogelgebied bij Westerdijkshorn uit. Met ook nog een
windmolenpark naast deze oerlelijke, landschap ontsierende verbinding van de Eemshaven
tot Vierverlaten is men ver van huis en moet men er heel hard voor vechten dat dit niet gebeurt.
De Vries
Ambulancezorg weet dat bezwaarde inzake ambulancepost definitief in het ongelijk is gepfh.
steld. Ambulancezorg heeft treurnis over lange procedure, nu twee jaar verder, aangegeven.
College gaat z.s.m. met hen in overleg over realisatie van de post en houdt raad daarvan op
de hoogte. College heeft signaal uit raad inz. 380 kV een jaar geleden goed opgevangen en
samen met alle gemeenten langs het tracé en de provincie bij het Rijk gepleit voor ondergrondse aanleg. Ook gebiedsorganisaties hebben voor ondergronds en een nieuwe studie
gepleit. Vanmiddag hebben de betrokken besturen hun pleidooi voor ca. 10 km. ondergronds, van nabij Bedum tot bij Brillerij, herbevestigd. Dit signaal zal weer aan min. Kamp
worden overgebracht. In jan./feb. wordt bepaald wanneer het op de Kameragenda komt.
PvdA in Tweede Kamer kan cruciaal worden bij stemming over een motie dat er keihard
10 km. van de lijn ondergronds moet komen – als die motie er komt. Gemeente(n)/prov.
hebben maximaal gedaan wat ze konden. Het ligt bij de Tweede Kamer.
Heres
Is blij met huidige actielijn. Roept alle fracties hier op ook druk te zetten op hun Kamerfracties zodat men op één lijn zit zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten.
Van Dijk
Jaarwisseling in gemeente Bedum is prima verlopen zonder calamiteiten. Politie en brandweer hadden een rustige nacht met hooguit kleine brandjes die goed binnen de perken bleven. Schade was er wel, ook al in de periode voor Oud & Nieuw, aan prullenbakken en
verkeers- en straatnaamborden die ontzet zijn geraakt door het afsteken van vuurwerk in de
dubbel omgezette rand. Vrij veel borden moeten vervangen worden. Ook is er enige duizenden euro’s schade aan het wegdek van de Munnekeweg door brand in een aanhanger
met autobanden daags voor Oudjaar. Al met al € 13.000,-- schade, meer dan € 1,-/inwoner.
Bordenleveranciers weten inmiddels hoe ze het bij straatnaamborden kunnen voorkomen.
Heres
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10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.54 uur.

Vastgesteld in de vergaderingen van 1 maart 2017,

De griffier,

Pfh.
De Vries

Van Dijk

Van Dijk

Van Dijk

Agendapunt
3. Aanvraag ondersteuning
project 'Het Groene Ommetje'
8. Bespreking Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016
8. Bespreking Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016
8. Bespreking Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2016

De voorzitter,

Toezeggingen 12 januari 2017

Pfh. neemt suggestie om ’s Heeren Loo te betrekken bij onderhoud van
het ommetje mee.
Pfh neemt opmerkingen CU en CDA naar pfh.-overleg mee om beleid te
evalueren en rapportage ervan overzichtelijker vorm te geven.
Pfh neemt opmerkingen PvdA over overlap tussen organisaties die aan
armoedebestrijding doen mee naar pfh-overleg en zal bij Jaarrekening
overzicht geven van wat die organisaties doen.
Zal streven naar weergave van constateringen rond decentralisaties sociaal domein over afgelopen twee jaar bij jaarrekening en naar minstens
twee keer per jaar een overzichtelijke rapportage die college en raad
helpt.
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