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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 12 april 2018 

om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Blomsma, Van Bruggen, Heres, Hoekzema, Journée, De 

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

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Kastermans 

M.k.a.:     Rus  

Tevens aanwezig    Dhr. V. Geerling en dhr. N. Feddema (mbt a.p. 3)  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt dat dhr. Rus zich heeft afgemeld voor 

vanavond en dat burgemeester Van Lente en weth. De Vries graag een mededeling willen doen onder 

Rondvraag. Agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 15 maart 2018 
Tekstueel 

/ n.a.v. 
Blz. 2: bestuursakkoord is niet in 2017 maar 2014 afgesloten. Verslag wordt aldus aange-

past vastgesteld. Mw. Rutgers vraagt n.a.v. blz. 3 wanneer het strategisch beleidsplan be-

sproken gaat worden. Weth. Van Dijk weet dat het stuk nog niet gereed is a.g.v. al het 

werk rond invlechting van de organisatie bij de herindeling. Neemt opmerking. CDA mee 

als aansporing om dit z.s.m. te doen maar kan nog geen datum noemen.  
 

3. Presentatie SV Bedum van de plannen voor een multifunctionele accommodatie op het 

Sportpark Bedum 
Geerling 

en Fed-

dema 

Geven presentatie over plan voor MFA in Bedum en worden daarvoor door commissiele-

den voorafgaand aan hun vragen bedankt.  
Heres Zijn er meer gegadigden voor de MFA dan op 6 februari jl. naar voren kwam? Wanneer is 

het eigen haalbaarheidsonderzoek van projectgroep beschikbaar? Wat kost het om deze 

MFA te realiseren sec/incl. 2
e
 kunstgrasveld? Is behoefte aan kinderopvang onderzocht in 

gem. Bedum? Waarom is er een stichting opgericht? Hoe is SV Bedum daarin vertegen-

woordigd?  
Geerling Het is een doorgaand proces. De werkgroep is ook benaderd door andere partijen waaron-

der een cardiologisch centrum. Gemeente krijgt resultaat van haalbaarheidsonderzoek incl. 

bedragen die met investeringen gemoeid zijn incl. dat van een 2
e
 kunstgrasveld. Dat is al 

eens aan de orde geweest in overleg met de gemeente. Onderzoek naar kinderopvang is niet 

gedaan maar meerdere partijen tonen belangstelling voor vestiging in de MFA vooral ook 

in combinatie met gebruik van de sportfaciliteiten door de kinderen. Kids2B denkt serieus 

over participeren. De werkgroep is bijna twee jaar bezig, draagt kosten zoals die voor ICS-

adviseurs nu allemaal zelf en is daarnaast bezig subsidies aan te vragen. Het initiatief tot 

deze plannen komt van deze werkgroep. Houdt als bestuurslid van SV Bedum die club wel 

op de hoogte van de plannen en ontwikkelingen maar de werkgroep staat dus wel helemaal 

los van die club. Vandaar dat de werkgroep nu ook kiest voor de stichtingsvorm waarbin-

nen zij zelf bepaalde handelingen kan doen zowel financieel als overig. Qua raming van in-

vesteringen zitten er nog wat losse eindjes en aannames aan het haalbaarheidsonderzoek, 

ook i.v.m. info die nog vanuit de gemeente in het plan meegenomen moet worden. Beaamt 

dat er tijdens de nieuwjaarsreceptie bedragen zijn genoemd voor oprichting van de MFA 

maar die hadden betrekking op een vorige versie van de plannen zonder 2
e
 kunstgrasveld. 

Heeft begrepen dat resultaat haalbaarheidsonderzoek eerst richting college dient te gaan. 
De Jong Complimenteert werkgroep met het vele enthousiast verzette werk. Is benieuwd wanneer 

de plannen besluitrijp kunnen voorliggen hier aan tafel. Is privatisering wens van de stich-

ting, vanuit de gemeente of in overleg besloten? Het is momenteel gemeentelijk eigendom. 
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Geerlings Haalbaarheidsonderzoek is bijna klaar, alsmede een financiële onderbouwing en een ver-

rassend goed uitziende exploitatiebegroting, met daarin zoals gezegd een gedeelte van de 

gemeente meegenomen als aanname. Gelet op vergevorderde gesprekken met partijen is 

een intentieovereenkomst voor de zomer haalbaar en als het aan de werkgroep ligt zou de 

vaart er goed in kunnen zitten en er eind dit jaar aanbesteed kunnen worden. Privatisering 

is in laatste gesprek met gemeente geopperd. Achtergrond daarvan is de situatie die in 

Winsum is ontstaan door de nieuwbouwplannen. Daar zou sprake zijn van privatisering van 

de sportaccommodatie. Dat zou ook wel eens de nieuwe vorm kunnen zijn waarvoor bin-

nen de gemeente Het Hogeland gekozen wordt. De werkgroep is meegegeven om daarover 

na te denken, heeft al onderzocht welke bedragen er gemoeid zijn met eigen beheer van de 

velden, de accommodatie en groenvoorzieningen en ziet bij het onderhoud van groenruim-

ten win-winkansen om met ’s Heeren Loo in zee te gaan.  
De Vries Werkgroep gaf aan dat een trainingsveld wordt opgeofferd voor nieuwbouw en dat er een 

enorme druk is op de velden. Geeft dat veld dat gemist gaat worden niet extra druk? 
Geerlings De beoogde nieuwbouw op het trainingsveld scheelt inderdaad wat trainingsaccommodatie, 

maar daarom is in de plannen ook meteen een tweede kunstgrasveld meegenomen. Afgelo-

pen maanden was trainingsveld a.g.v. slecht weer vele weken onbruikbaar en is volop ge-

bruik gemaakt van het kunstgrasveld. SV Bedum acht twee kunstgrasvelden ruimschoots 

voldoende voor trainingen e.a. activiteiten om gemis van huidig trainingsveld te compense-

ren.  
Hoekzema Vindt MFA een uniek en prachtig project en een bijdrage vanuit de gemeente waard om 

van de grond te tillen. Privatiseren met enige steun van de gemeente is een goede zaak.  
v.d. Kolk Is onder de indruk van presentatie en wat de werkgroep/stichting voor elkaar bokst. Vanuit 

een oogpunt van eigen kracht van burgers is dit een uniek project wat een groot compli-

ment verdient. Behalve clubbestuurders zijn er bouwkundigen/architect bij betrokken om 

de plannen te ontwikkelen en het gemeentebestuur daarmee uit te dagen. Wil echter geen 

verwachtingen wekken t.a.v. een voorbereidingskrediet of verwezenlijking van de plannen. 

De vraag is nu, hoe om te gaan met dit initiatief. Het college gaat iets van de gepresenteer-

de visie vinden en van het formele verzoek om een bijdrage aan het voorbereidingskrediet. 

Het is niet gelukt dat standpunt binnen 1,5 maand te formuleren omdat het haalbaarheids-

onderzoek nog duidelijk moet maken wat er precies van de gemeente gevraagd wordt en of 

dat realistisch is. Wordt dat concreter, dan kan het college er iets van vinden. Zaken als een 

2
e
 kunstgrasveld en privatisering vragen tijd en onderzoek en waar het college ook niets op 

kan toezeggen; ze zijn aan de raad. De status is nog oriënterend. Het gebouw is eigendom 

van de gemeente, is goed onderhouden en voldoet aan zijn functie ook al is het gedateerd. 

Capacitief kun je het aan NOC/NSF en KNVB-normen ijken. Als dit verder ontwikkeld 

wordt moet je als college helder hebben wat je verplichting is en waar eventueel je wens 

ligt, want dit plan heeft ook een hoog wensgehalte. Ook van belang om mee te wegen is dat 

de gemeente al in een herindelingsproces zit en deze raad er sec genomen al niet meer al-

leen over gaat. Het zit ook niet in de begroting van Bedum verwerkt. Is heel benieuwd naar 

de uiteindelijke vraag. In de wandelgangen blijkt er veel bereidheid in de gemeenschap om 

mee te doen in de exploitatie. Is echt onder de indruk dat de mogelijkheid van een energie-

coöperatie wordt mee verkend. Dit dorp heeft wel heel veel eigen kracht. Daarnaast is er 

veel draagvlak en expertise voorhanden om dit zelf te ontwikkelen terwijl in heel veel ge-

meenten de gemeente dat gewoon doet. Dit initiatief komt echt van onderaf, dat is iets om 

te koesteren en een warm hart toe te dragen. Maar deze plannen hebben voor een dorp als 

Bedum wel een groot ambitieniveau. Dus of het – op dit moment – te realiseren is dan wel 

in een afgeslankte vorm, zijn nog openstaande vragen. De ARHI-procedure speelt ook mee, 

maar dit plan heeft ook ontwikkeling en je moet de samenleving niet op slot zetten. Het is 

dus prima dat de werkgroep verder gaat, maar Bedum moet het wel met haar buren af-

stemmen. Het biedt natuurlijk ook kansen, in het gesprek zijn ook de ontwikkelingen bij de 

VV Winsum aan de orde, je moet ook nooit vergeten te leren van je omgeving. Die verken-

ning wordt dus ook gedaan. Privatisering is nog zo’n punt. Daarover is oriënterend gespro-

ken.  
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Maar op wat de stichting al aan de dag legt, is het een logische vervolgvraag of deze stich-

ting nog meer taken en verantwoordelijkheden op zich kan nemen. Als je concreter nadenkt 

over privatisering bekijk je verplichtingen van de gemeente in het slanke vs. het ruimharti-

ge model en wat je eventueel bereid bent over te dragen. Maar zover is het niet want het 

college gaat daar ook niet over, dat is de raad, ook in goed overleg met de andere gemeen-

teraden in de omgeving. De cijfers van het CBS triggeren natuurlijk ook. Op een rij moet 

komen wat de capaciteitsbehoefte is en in hoeverre daaraan wordt voldaan. Daar zijn ove-

rigens geen strakke normen over, ook al wil de KNVB dat graag. Sport is geen wettelijke 

kerntaak van gemeenten. Bedum heeft wel verplichtingen vanuit het verleden ook omdat 

het gebouw in eigendom is. Dit waren de belangrijkste punten om toe te lichten. Dit krijgt 

een vervolg. Hoopt van harte dat het college op korte termijn meer richting weet te geven. 

Dat wordt gedeeld met de omliggende gemeenten. Het college wordt hier vanavond ook 

heel erg uitgedaagd, dat prikkelt en is alleen maar mooi.  
Heres Vraagt of er onderzoek is gedaan naar de aardbevingsbestendigheid van het gebouw. Zou 

verder wel een datum willen horen wanneer het voorbereidingsbesluit hier zal voorliggen.  
De Jong Weet dat raad in dezen beslissend is, begrijpt ook wel dat college geen verwachtingen wil 

scheppen maar roept college op kleur te bekennen. Het is wel zo fair om als gemeente te-

genover alle kosten en moeite die initiatiefnemers zich getroosten om hun plan neer te zet-

ten niet in het midden te laten hoe je er in gaat staan. Dat is te passief voor dit stadium.  
De Vries Sluit zich aan bij woorden van dhr. De Jong, vraagt zich ook af hoe groot het wensgehalte 

in dezen bij het college is. Daar zou meer vuur van af mogen spatten. CDA draagt dit soort 

initiatieven uit de samenleving een warm hart toe en vindt realisatie ervan wat waard. 
Hoekzema Deelt inbreng van CU in dezen volledig. College mag wat positiever praten over zo’n uniek 

project. Wethouder benadrukt te willen overleggen met buurgemeenten maar Winsum lijkt 

ook niet zo te hebben overlegd met Bedum alvorens ze met hun plan kwamen. Als je zoiets 

van de grond kunt tillen in Bedum moet je daar met elkaar achter gaan staan.  
v.d. Kolk Antwoordt op vraag van PvdA over aardbevingsbestendigheid van ook het huidige gebouw 

dat nog niets is besloten, er is alleen een besluit in voorbereiding, en daarbij wordt ook naar 

het gebouw gekeken hetzij via een quickscan hetzij via dieper gravend onderzoek.  
Voorzitter Dankt werkgroepleden voor hun nuttige en goed onderbouwde presentatie. Hoopt dat zo-

wel de werkgroep als de gemeente vaart zetten achter realisatie van de plannen. Het is in-

derdaad aan de raad of ze door kunnen gaan.   
 

4.  ARCG jaarrapport 2017 en beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019 
Kuiper Vindt de stukken doorwrocht, overzichtelijk, to-the-point en lekker saai. Organisatie en fi-

nanciële huishouding van de ARCG lijken op orde. ARCG lijkt ook serieus werk te maken 

van het ontlasten van het milieu door realisatie van een zonnepark, waterstofproductie en -

tankinstallatie. Kan zich vinden in algemene financiële en beleidsmatige kaders. Akkoord. 
De Jonge Jaarrapport laat stijging van afvalstromen zien, wat is daarvan de oorzaak? Resultaat komt 

keurig uit, er wordt geld overgehouden, tariefverlaging is mooi meegenomen. Gaat akkoord 

met voorstel als accountantsverklaring alsnog a.s. raadsvergadering bijligt.  
Van 

Bruggen 
Beeld bij ARCG blijft net als voorgaande jaren evenwichtig, ook financieel; voldoende 

weerstandsvermogen/reserves. Afvalstroom neemt blijkens het stuk toe a.g.v. toevoeging 

van min. 800 inwoners uit Meerstad en de groeiende economie waardoor mensen meer 

gaan (ver)bouwen. Relevant is borging van dit resultaat na de herindeling. Neemt aan dat 

tarief hoger zal zijn a.g.v. nog onbekende verbrandingsbelasting. Opstellers van het stuk 

zien afval als grondstof, dus meer afval is meer grondstof. Gaat daarom akkoord met voor-

stel. 
Blomsma Complimenteert college/opstellers met uitvoerige maar duidelijke stukken. Kan instemmen 

met wat voorligt, is blij met voorziene tariefverlaging. Mist wel doorkijkje naar toekomst 

voor het deel van de afval vóór de nascheiding. Ook dat deel is bij de herindeling van in-

vloed. Wordt de overeenkomst daarvoor al dan niet op termijn ook opgezegd eventueel ten 

faveure van afvalverwerking Oude Haske, waarvan overig BMWE immers ook lid is? Wil 

voorstel vanwege ontbrekende goedkeuring van accountant als bespreekpunt in raad zien.  
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v.d. Kolk Zal erop aandringen dat accountantsverklaring vóór raad afkomt. Beaamt uitleg CDA over 

toenemend afval. ARCG is inderdaad in control, is als AB- en db-lid tevreden over feit dat 

jaarrapport nu al voorligt. Ondanks onzekerheden liggen er bedrijfsmatig kansen op scher-

pere contracten voor restafvalverwerking na 31-12-2021. In het kader van de herindeling 

komt helemaal open te liggen hoe e.e.a. op termijn geregeld zal zijn. Alle diensten aan 

BMWE zullen op een rij worden gezet. Op een gegeven moment volgt dan een harmonisa-

tie waarbij keuze voor een van beide partijen voor de hand ligt, maar de inventarisatie dient 

open en eerlijk te geschieden, ook meewegend dat Bedum over veel delen van de ARCG 

tevreden is.  
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan, VVD kan altijd alsnog om bespre-

king in de raad vragen. 
. 

5. Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen 
Kuiper PvdA stemt in met voorstel maar heeft opmerking en vraag. Dat het tekort per 31 december 

meeviel is prima, maar dat dat goeddeels is toe te schrijven aan een reservering voor een al 

afgerond/betaald project is nogal slordig. Klopt het dat het regionaal woondocument niet 

van invloed is op of conflicteert met de in deze raad vastgestelde woonvisie?   
De Jong Is benieuwd naar toekomst van Het Hogeland in deze plannen. Complimenteert projectbu-

reau met toegankelijk maken van website met goed gevisualiseerde praktische info. Neemt 

kennis van overzicht van afspraken waarin het regionaal woondocument voorziet. Is be-

nieuwd wat de veranderende markt de regio in de toekomst gaat brengen, ook al lijkt vijf 

jaar vooruitkijken veel voor deze regio. Neemt aan dat vaststelling van dit stuk door de ra-

den de bedoeling is en niet enkel v.k.a.. Heeft nog wat vragen over de regeling. Komt toe-

gezegde € 700.000,-- voor centrumplan pas achteraf beschikbaar of al bij afronding van één 

onderdeel ervan? Heeft college afgelopen jaar nog voorstellen voorbereid/ingediend voor 

RGA? 
Rutgers Is blij dat stuurgroep verwacht dat de technische tekorten zullen worden ingelopen en dus 

van tijdelijke aard zijn. Stuurgroep heeft regionaal woondocument reeds vastgesteld. CDA 

heeft geen bezwaar tegen voorliggend besluit maar betrekt a.p. 6 inzake bedrijventerreinen 

graag in de overwegingen. Bedum heeft momenteel geen bedrijfskavel beschikbaar en 

slechts twee kavels voor de combinatie van wonen en werken. Wat heeft Bedum te bieden 

aan lokale ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of verplaatsen binnen de gemeen-

te? Heeft het MKB wensen kenbaar gemaakt n.a.v. de door deze raad vastgestelde woonvi-

sie, waarin ondernemers werden opgeroepen wensen en verwachtingen hieromtrent ken-

baar te maken? Is het college bereid om bij de RGA aan te geven dat gem. Bedum mogelijk 

meer plancapaciteit voor bedrijventerreinen wil toevoegen aan de voor de gehele regio in 

2005 vastgestelde plannen? Roept college op hierin actief met herindelingspartner Winsum 

op te trekken die op dit vlak met hetzelfde probleem kampt. Heeft college plannen om be-

drijventerrein Industrieweg te revitaliseren conform leefbaarheidsvisie Bedum 2015? 
Blomsma Dat Bedum grote bedragen voor twee projecten krijgt en de tekorten alleszins meevallen 

stemt tevreden. Benaming ‘bustreinknooppunt’ is gepasseerd station. Prognose in woondo-

cument van 45 woningen t/m ’30 lijkt onjuist, dit quotum kan eind ’19 al opgesoupeerd 

zijn: voor Bedum geldt immers geen krimpverwachting zoals voor Eemsmond en De Mar-

ne.  
v.d. Kolk Meent dat raad het regionaal woondocument moet vaststellen, zal voorstel dat in raad komt 

hier zo nodig op aanpassen. Bedrijven en ondernemers kunnen een beroep doen op subsi-

diedies voor m.n. innovatieve projecten. Bedum heeft geen aanvraag ingediend bij die pot. 

Middelen voor centrumplan zijn deels uit RGA wegbezuinigd. Laat opmerking van VVD 

inzake woningprognose natrekken, woonvisie en woondocument moeten met elkaar stro-

ken.  
Van Lente College heeft conform aankondiging tijdens behandeling van de begroting vorig jaar bij het 

onderzoek naar werklocaties van de RGA ingezet op het mogelijk maken van autonome 

groei van de eigen ondernemers in tegenstelling tot grootschalige acquisitie.  
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In dat nog met de raad te delen rapport staat dat Bedum en Winsum hun bedrijventerreinen 

een beetje moeten kunnen uitbreiden om hun eigen ondernemers te kunnen faciliteren. Col-

lege is daar heel content mee, ook al bedien je er niet elke wens mee, want bijv. sommige 

zzp-ers hebben meer baat bij mogelijkheden tot het bereiken van een gezamenlijke meer-

waarde in een meer centraal in Bedum of Onderdendam gelegen bedrijfsverzamelgebouw 

dan op een bedrijventerrein. Het is ook zaak de behoeftes van je eigen ondernemers goed te 

kennen en vraag en aanbod bij elkaar te proberen te brengen. Maar ook uit een oogpunt van 

weinig leegstand en weinig bedrijventerreinkavels moet je met een innovatieve blik kijken 

naar revitalisering van locaties en een kritische blik of je bestemmingen niet moet herbe-

stemmen. College is dus blij dat de RGA op het bedrijventerrein e.e.a. mogelijk maakt 

maar houdt ook die bredere blik.  
Voorzitter  Constateert dat cie. tevreden is met beantwoording en stuk als hamerstuk naar raad kan. 
 

6. Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 
Kuiper Complimenteert allen die bijgedragen hebben aan voorspoedig verlopen verkoop van ka-

vels op bedrijvenpark. Concludeert dat ook op het “Vogelzangterrein” alle kavels zijn ver-

kocht, vraagt of bekend is wanneer W&B start met voorgenomen bouw van 18 woningen. 

Akkoord.  
De Jong Grexen zijn helder. Begreep van de burgemeester dat er wat ruimte bij kan komen vanuit 

de RGA. Hoopt dat weth. kan bevestigen dat er inderdaad dit jaar gebouwd gaat worden op 

het “Vogelzangterrein” en dat Het Hogeland deze grex niet opnieuw voorgelegd hoeft te 

krijgen. Geeft weth. mee om met W&B in gesprek te gaan over meerkosten die Bedum elk 

jaar rond deze grex maakt.  
De Vries Heeft nog vragen. Waarom wordt overal druk gebouwd op bedrijvenpark, maar blijven 

zichtlocaties aan Boterdiep (niet de Appelhof maar de locaties daarnaast) ondanks door 

raad gecreëerde mogelijkheid tot wonen & werken aldaar onbenut? Waarom is er geen be-

langstelling voor de kavels aan de Noordwolderweg? Ook het CDA doet het deugd dat het 

“Vogelzangterrein” nu eindelijk naar afronding lijkt te gaan. Overigens akkoord.  
Hoekzema Ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden voor plaatselijke bedrijven is niet goed. Wordt 

daaraan gewerkt? Grexen zien er goed uit. Is wel benieuwd hoe Ter Laan 4 er straks uitziet. 

Dankt voor beantwoording die al goeddeels plaatsvond onder vorig agendapunt. Akkoord.  
 v.d. Kolk Inz. “Vogelzanglocatie” discussiëren NAM en W&B over meerkosten van aardbevingsbe-

stendig bouwen. College dringt met hulp van NCG sterk aan op oplossing en hoopt niet al-

leen, maar verwacht ook dat er dit jaar gebouwd gaat worden. College doet wat het kan. 

Vlotte planologische medewerking door raad vorig jaar heeft niet mogen baten qua realisa-

tiesnelheid, helaas. T.a.v. de kavels krijgen mensen nu nul op het rekest als ze bij de ge-

meente aankloppen. Aan de Noordwolderweg is één kavel daadwerkelijk verkocht en rust 

op de andere nog een optie van iemand die daar graag wil bouwen. Ook daar hebben partij-

en last van het aardbevingsbestendig bouwen, maar op zich is er dus wel animo om op het 

bedrijvenpark te bouwen. De Abiant-kavels tellen niet mee in de grex maar de haperende 

verkoop valt inderdaad op. Belangstellenden worden zeker gewezen op deze kavels.  
Voorzitter Constateert dat dit voorstel met een kleine correctie als hamerstuk naar de raad kan. 
 

7. Wijziging Legesverordening 2018 i.v.m. aanleg breedband 
Kuiper Gaat in principe akkoord maar verneemt graag of het voorgestelde traject volledig binnen 

de wettelijke kaders uitgevoerd zal worden en hoeveel witte adressen de gemeente Bedum 

telt.  
De Jonge CU is erg content met mogelijkheid tot snel internet voor alle inwoners van de provincie. 

Aanbevelingen van rapport Meijer krijgen handen en voeten door beschikbare financiën. 

Onderschrijft dan ook voorgesteld besluit. 
De Vries Ook CDA juicht ontwikkeling toe dat in buitengebied snel internet komt. Foutief in elkaar 

gezet businessmodel is praktisch opgelost. Kan instemmen maar vraagt of nog nadelige ef-

fecten van deze wijziging te verwachten zijn voor andere projecten dan het onderhavige. 

Hoe wordt geborgd dat deze wijziging na afronding van dit project teruggedraaid wordt?  
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Hoekzema Vooral bedrijven in het buitengebied zullen breedband internet met gejuich ontvangen. 

Kosten worden voor deelnemers zo laag mogelijk gehouden om te voorkomen dat er deel-

nemers afhaken. Wijze van omgaan met deze leges stemt tot tevredenheid. Akkoord. 
v.d. Kolk Dankt fracties voor hun instemming. Dit is een van de mooie zaken die naar voren komen. 

College past de legesverordening aan om de uitwerking niet te belemmeren en dat ook nog 

eens tegen minieme kosten. Eventuele gevolgen voor uitbreidingsplannen gaat om minieme 

bedragen. Bedum kan dit dus met een gerust hart bijdragen aan het project en mag voor 

haar inwoners in de handen knijpen. PvdA mag uitgaan van juridisch correcte uitvoering.  
De Vries 

pfh. 
Als vervolg op de infostroom die in De Marne plaats heeft zal de werkgroep Breedband 

Noord-Groningen volgende cie., 17 mei a.s. in een presentatie uitgebreid op het proces en 

de vraagbundeling in juni ingaan. Dacht dat er ruim 400 witte adressen in Bedum zijn.  
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de komende raadsvergadering kan. 
 

8. Bespreking Monitor Sociaal Domein 4e kwartaal 2017 
Voorzitter Leidt in dat dit stuk eerder is geagendeerd maar toen van de agenda afgehaald is. 
Heres PvdA wilde vinger aan de pols houden omdat met het Sociaal Domein veel geld gemoeid 

is. Halfjaarlijkse bespreking van monitor is compromis maar vinger aan pols nam de pols 

vorig jaar niet meer waar. Betreurt dat. Resumeert inleiding op monitor. Zorgkosten jeugd 

komen bij a.p. 9 aan de orde. Wanneer komen het financieel overzicht ’17 en de actualisa-

tie van de uitvoeringsbegroting Sociaal Domein 2018 en het verbeterde inzicht in kosten 

Wmo af en valt daar al iets over te melden? Waarom neemt Bedum niet deel aan in 2017 

gestarte pilot ondersteuning jeugd en gezin? Zou het op prijs stellen de notitie Integrale 

Ondersteuning, die leidend is voor vormgeving van ‘de nieuwe route’, alsnog te ontvangen.  
Doesburg Vergeleken bij eerdere monitors is er veel in het Sociaal Domein bereikt. In 2016 ging alle 

energie nog naar het op orde brengen van de basis en ging er nog veel niet goed genoeg. 

Nu de uitvoering op orde is, is er ruimte om van goed naar beter te gaan; een proces dat 

nooit af is. Diverse ontwikkelingen mikken op zowel betere zorg voor burgers als een af-

nemend beroep op dure zorg, zoals de pilot Ondersteunen jeugd en gezin (gericht op het 

verbinden van huisartsenzorg met jeugdhulp), het spreekuur Verslaafdenzorg Noord-Ne-

derland en de campagne Langer zelfstandig thuis wonen en de inrichting van een gezamen-

lijke backoffice in Hogeland-verband. In relatief korte tijd is er veel bereikt: qua geboden 

hulp is er alle reden voor tevredenheid, het financiële plaatje stemt wat minder tevreden, 

maar dat komt in het volgende agendapunt verder aan de orde.  
Rutgers Mist evenals PvdA financieel overzicht over ’17 en een inkijkje in ’18. Is blij met slagen 

die gemaakt worden qua efficiency en professionalisering. Denkt dat een juiste doorverwij-

zing naar hulpverlening veel hoge zorgkosten kan helpen besparen en dat er grote slagen te 

slaan zijn door contacten, overleg en afspraken met huisartsen. Met het gezondheidscen-

trum dat er straks in Bedum is,ontstaan er kansen op uitwisseling, met uiteraard respect 

voor de privacy. Loketten zorgverleners Wmo en CJG kunnen veel positiviteit brengen. 

Roept college op te kijken naar positieve ervaringen bij Damster Zorgbalie die eigen kracht 

centraal stelt, want CDA staat volledig achter het goed en betaalbaar houden van zorg.  
Journée Vindt insteek van pilot OJG verbazingwekkend: meer verbinding tussen huisartsen en 

jeugdhulp had al veel eerder bereikt moeten zijn. Waarom wordt deze pilot niet in Bedum 

opgestart? Juist dit is essentieel, samenwerking gaat veelal nog zo moeizaam dat dit de 

hulpverlening vertraagt. ’19 is veel te laat om School Als Wijk voor Bedumer leerlingen op 

te starten, meent dat deze trajecten in overig BMWE al lopen. Uit overzicht verstrekkingen 

Jeugd blijkt dat in Eemsmond relatief meer gebruik van zorg wordt gemaakt. Wat is daar-

van de reden? Is blij met initiatief tot bewustwording langer thuis wonen. Bewoners moe-

ten inzicht krijgen in maatregelen die ze zelf in dat verband kunnen nemen. Hoe verhoudt 

zich het percentage huishoudens met een Wmo-voorziening (van 13,5) tot het landelijke 

percentage? Participatiewet: uiteindelijk tekort Werkplein Ability € 124.000,- valt wat mee. 

Door aantrekkende economie stijgen kansen voor werkzoekenden gelukkig. Overgang van 

150 personen van participatie- naar leerwerkspoor is heel goede ontwikkeling.  
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Herindeling Sociaal Domein: VVD is blij met keus om volgens nieuwe route van Anke 

Siegers te gaan werken. Dit zal voor de medewerkers wel een heel andere manier van wer-

ken teweegbrengen. In deze monitor stelt het college onder privacy dat de organisatie pas 

aan eisen van Europese privacywet kan voldoen als zij zich hiervan voldoende bewust is. 

Maar in veel ziekenhuizen volgt na twee keer ongeautoriseerd raadplegen van dossiers al 

ontslag. Deze regel lijkt de VVD ook toepasbaar in gemeentes. 
Van Dijk Geld dat met zorg gemoeid is komt ook nog onder volgend agendapunt aan de orde. Dat er 

aan pilot OJG geen praktijk uit Bedum meedoet heeft geen specifieke oorzaak. Iedereen 

onderschrijft de pilot. College hoopt dat er een preventieve werking van uitgaat. Na de pilot 

wordt gekeken of er geld is om dit uit te rollen. Stimuleren van eigen inzet en een eigen 

plan is van meet af beoogd in de Wmo. In de nieuwe Route van Anke Siegers gaat het om 

bewustwording: hoe pak je het aan, hoe krijg je alle betrokkenen mee in de route die ze ge-

zamenlijk te gaan hebben. Zal notitie Integrale Ondersteuning in leesmap laten leggen. 

Denkt dat er al alles aan gedaan wordt om op de juiste wijze door te verwijzen. De forse 

groei in Jeugdhulp stoelt ook op het feit dat er veel via de huisarts loopt en dat het werk 

van de huisarts vaak nog onvoldoende met dat van het CJG matcht; de OJG-pilot kan daar 

goede diensten in bewijzen. Kan niet o.h.a. stellen dat er beter doorverwezen kan worden. 

Samenhang in jeugdzorg kan wel baat hebben bij meer overleg en het onder één dak bren-

gen van organisaties, maar eigen kracht centraal stellen e.d. doet men in Bedum ook al. 

Veel dingen op het sociale vlak gebeuren op Hogelandniveau en ook vaak samen met DAL 

gemeenten. Eemsmond steekt er bovenuit qua verstrekkingen omdat de sociale structuur en 

problematiek daar anders en groter is dan in Bedum en Winsum, waar men ook mondiger is 

en de weg beter weet te vinden. Eemsmond zal in de nieuwe gemeente op dit punt ook 

meer aandacht vergen. Kent landelijk percentage huishoudens met Wmo-voorziening niet 

maar heeft niet het gevoel dat het veel afwijkt. Is het altijd met VVD eens wat betreft pri-

vacy maar heeft in al die jaren nog nooit gehoord dat daarin iets niet goed is gegaan.          

Medewerkers alhier zijn zich er zeer van bewust dat je heel voorzichtig met privacy moet 

omgaan. Financieel overzicht 2017 komt af bij de jaarrekening. Kan geen tipje van de slui-

er oplichten, maar hoe het met jeugdhulp en Ability zit is bekend en Wmo wijkt weinig af 

van ’17.  
Heres Dankt voor beantwoording en het toch oplichten van een tipje van de sluier. Heeft niet ge-

zegd dat PvdA nieuwe route ondersteunt, kent notitie niet, maar is blij dat die in de leesmap 

komt. Begrijpt dat ook de huisartsenpraktijk in Bedum het OJG onderschrijft.  
Rutgers  Wijze van elkaar versterken van CJG en huisartsen qua doorverwijzen komt vast nog een 

keer weer ter sprake. Trekt eigen kracht stellen in Bedum niet in twijfel maar denkt dat het 

elkaar fysiek ontmoeten wel nog een meerwaarde heeft.  
Voorzitter Constateert dat dit punt als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan. 
 

9. Bespreking memo colleges BMWE (26-02-2018): "Sturing tekorten jeugdhulp" 
Voorzitter Wijst erop dat de nieuwe memo het niet bij dit agendapunt thuishorend memo vervangt, en 

op de infobijeenkomst op 25 april a.s. die er nog zal zijn. Daarnaast is er natuurlijk hier aan 

tafel gelegenheid voor een reactie op de memo. 
Heres PvdA is erg geschrokken van het enorme tekort op jeugdhulp van bijna € 400.000,-- voor 

de gem. Bedum en bijna € 2.000.000,-- voor het Hogeland. Gaat ervan uit dat op 25 april 

a.s. het definitieve resultaat alsmede zinnige voorstellen van de Taskforce om het tekort te 

beperken ter tafel liggen. Verwacht dat lokale taskforce die in BMWE-verband wettelijke 

verwijzingen moet beteugelen effectief wordt en niet meer van hetzelfde. Dat het Rijk ta-

ken over de schutting heeft gegooid zonder een bijpassend budget te leveren breekt Bedum 

nu zuur op. Dit onder aandacht van VGG/VNG brengen is niet genoeg. Roept CDA-, CU- 

en VVD Bedum op om bij hun moederfracties in de Tweede Kamer aan te dringen op een 

oplossing in dit dossier, memoreert dat zij destijds niet tevergeefs bij PvdA Bedum hebben 

aangeklopt om vergelijkbare actie richting landelijke PvdA te ondernemen inzake aardbe-

vingsdossier.  
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Doesburg Vrees voor tekorten op Jeugdhulp was er al bij begin van decentralisaties. Bandbreedte van 

bijna € 10.000.000,--. bij bijgestelde raming van tekort op jeugdhulp over ’17 klinkt alsof 

er geen flauw idee is van hoeveel geld er is uitgegeven en waar het gebleven is. Tekort van 

€ 23,500.000,-. toont grote discrepantie tussen inkomsten en uitgaven. Ervoor zorgen dat 

zo’n tekort zich niet weer voordoet is de grote uitdaging. Taskforce gaat in detail uitzoeken 

waar het geld gebleven is en komt en komt op 25 april met meer info over maatregelen om 

het tekort te beteugelen. CU wacht die bijeenkomst af met een mengeling van hoop en 

vrees.  
Rutgers Hoe zijn deze enorme tekorten ontstaan? Waar is het geld aan uitgegeven? Hoe los je dit op 

terwijl je aan de kwaliteitseisen vasthoudt? Snelheid van overheveling van taken en opge-

legde korting zijn zeer kwalijk. ‘Pleiten voor terugdraaien van toegepaste korting’ is veel te 

zwak gesteld. Er moet keihard een vuist richting Den Haag gemaakt worden. Wacht 25 

april af. CDA staat aan deze kant van schutting om aan oproep van PvdA gehoor te geven.  
Journée Is blij met onderzoek naar ontstaan van schrikbarend grote tekorten bij jeugdhulp en naar 

maatregelen om dit in het vervolg te voorkomen. Bij toegang zit grote fout. Door gebrek 

aan kennis is hulp in het kader van de Jeugdwet geboden i.b.v. in het kader van de Wet op 

passend onderwijs of de Wet langdurige zorg. Is het mogelijk de kosten van deze zorg als-

nog te adresseren aan de wel verantwoordelijke instanties, zoals het Zorgkantoor of de 

zorgverzekeringen? RIGG zou tijdelijk zijn maar wordt nog weer uitgebreid en was herin-

deling niet juist nodig omdat het kleine Bedum deze taak niet zelfstandig kon klaren? VVD 

vindt het tijd dat de gemeente dit zelf weer oppakt. Van meerwaarde van transitie Jeugd 

(dicht bij de burgers, gemeente weet wat er speelt) is niets terug te zien. Het RIGG wordt 

steeds groter en alles wordt nog steeds op afstand geregeld. Is al met al heel benieuwd naar 

jaarrekening ’17 en cijfers over ’18 en welke maatregelen er verder genomen worden om 

dit tekort te stoppen.  
Van Dijk  Tekort van € 23.500.000,--. tegen de € 160.000.000,-- die de provincie Groningen aan 

jeugdhulp uitgeeft overstijgt eerste inschatting van vorig jaar ook fors. Taskforce zoekt uit 

waar dat in zit. RIGG had i. tegenstelling tot wat VVD zegt, achteraf gezien veel groter ge-

zet moeten worden om het beter bij te houden. Er waren natuurlijk heel veel organisaties 

bij betrokken, met administratieve- en automatiseringsproblemen. Maar bij een open einde-

regeling als jeugdhulp kun je als gemeente niet zeggen: we doen het niet. Er waren zelfs 

extra mensen nodig om wachttijden te voorkomen. Je mag het geld niet leidend maken, dat 

had de problematiek ook alleen maar vergroot. Je had de wachttijd wel kunnen laten oplo-

pen maar dat was niet in het belang geweest van de gezinnen en kinderen voor wie je het 

doet. Natuurlijk zijn € 400.000,-- voor Bedum c.q. € 2.000.000,--. voor het Hogeland forse 

bedragen waar nog een oplossing voor gezocht zal moeten worden. Maar Jeugdhulp heb je 

uit te voeren ook met het bedrag wat je ervoor krijgt. De korting doet de gemeente nu de 

das om, het geld is gewoon nodig en nu het bij de gemeente ligt is er ook nog een toene-

mend beroep op jeugdhulp. Het succes van deze opzet gaat wel ten koste van je financiële 

positie als gemeente. In de doorverwijzing en hoe het loopt tussen huisarts en CJG moeten 

slagen gemaakt worden. Maar je hebt het uit te voeren. Natuurlijk is het goed over dit te-

kort een signaal af te geven, een brief naar de Kamer kan best maar een brief via 

VGG/VNG is effectiever dan alleen vanuit Bedum. Heeft in gezamenlijk collegeoverleg 

gewaarschuwd dat dit tekort nog jaren aanhoudt, dit buig je niet op korte termijn om. Col-

lege zal daar zijn uiterste best voor moeten doen. VVD vraagt zich af of alle hulp wel bij de 

Jeugdhulp hoort, maar toerekening naar andere wetten en regelingen zal veelal een vestzak-

broekzakoperatie zijn. En als je verzekeraars hier op aanspreekt zinspelen ze op een tegen-

claim richting de gemeente. Verwacht dus per saldo weinig inverdieneffecten door ver-

schuivingen tussen Jeugdwet, WLZ, Wmo, Participatiewet en Zorgverzekeringswet. Zal 25 

april ook precies laten zien hoe de verdeling is en waar wellicht nog wat zit, maar maakt 

zich op voorhand niet blij dat daar winst te halen valt. Als je de wet moet uitvoeren kun je 

kijken of het efficiënter kan, of de samenwerking tussen huisartsen en CJG beter kan maar 

m.n. ook richting de organisaties die het uitvoeren.  
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Constateert wel dat instellingen na afloop van een periode bijna automatisch geneigd zijn 

een verlenging van de indicering aan te vragen, terwijl het de vraag is of dat wel nodig is. 

Ook moet je kijken of er niet teveel dubbeling van indiceringen is. Meer dan 3, 4 indicerin-

gen per gezin heeft geen toegevoegde waarde terwijl dat wel voorkomt, overigens is het de 

vraag of het wegwerken van onnodige dubbelingen tot financieel voordeel leidt. College 

heeft volstrekt de vinger aan de pols, wil niet voor niets ook een taskforce in eigen gebied 

opzetten, om te kijken of de verhouding tussen Noord- en Oost-Groningen goed is e.d.. 

Ook zit er in de afspraak om de solidariteit los te laten behalve als het om specialistische 

zorg gaat, een perverse prikkel: dit kan een neiging geven om een casus gauw door te 

schuiven naar een specialist. Die prikkel moet ook nog getackeld worden. Verder moet ook 

nog bedacht worden dat het gebruik van indicaties vaak op 65% blijft steken. Zouden ze 

volop benut worden dan zou het tekort nog eens zo groot kunnen worden. Dus je moet ook 

kijken of je niet teveel indiceert, gelet op het feit dat er minder van wordt uitgevoerd. Al 

met al is het dus wel zo reëel om onder ogen te zien dat het tekort komende jaren in deze 

orde van grootte zal liggen. Wat betreft opmerking van VVD om het weer zelf te gaan doen 

als gemeente, kun je zeker kijken wat je zelf kunt doen, maar aan de andere kant moet je in 

de contractering ook niet met een te kleine groep zitten, zo is gebleken. Je moet scherp 

blijven op wat het betekent voor de uitvoering als je met een klein groepje werkt. Waar het 

geld is gebleven, is wel bekend: het is wel goed besteed aan zorg voor jeugd. Maar het is 

zaak de vinger aan de pols te houden; dit komt over heel Nederland voor, in de ene ge-

meente wat meer dan de andere, maar heel Groningen zit in ieder geval fors in een tekort. 

Hoopt op 25 april het hele plaatje te kunnen laten zien, maar e.e.a. moge nu al duidelijk 

zijn geworden.   
 Journée Herhaalt vraag of kosten langdurige zorg niet teruggehaald kunnen worden.  
Van Dijk Herhaalt antwoord. 
Heres Bedankt weth. voor beantwoording, wil 25 april best afwachten maar behoudt zich het 

recht voor bij raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag in dezen in te 

dienen.  
Voorzitter Resumeert dat weth. via VNG/VGG reactie wil laten voorbereiden richting Den Haag, ver-

der staat het fracties vrij ook hun eigen moederfracties over deze problematiek aan te 

schrijven. 
Van 

Bruggen 
Is sinds acht jaar werkzaam in de zorg. Dit stuk gaat daarover en deze mensen zijn het 

waard. 
 

10. Bespreking memo colleges BMWE (20-02-2018): "gezamenlijk plan Groninger gemeenten 

Van beschermd Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020" 
Heres Resumeert voorstel. Vindt provinciaal ontwikkelmodel goede zaak. Dit lijkt een goed in-

strument. Nieuwe raad van het Hogeland besluit in de loop van ’19 uiteindelijk verder.  
Doesburg Belangrijkste voordeel van een vast budget per gemeente is dat gemeenten volledig zelf-

standig verantwoordelijk zijn en de perverse prikkel voor indicaties naar duurdere pro-

ducten wordt weggenomen. Als je de gevolgen van een keuze direct voelt in je portemon-

nee maak je bewuster je keuze, een goede zaak die ook in dit verband geldt. Akkoord.  
Rutgers Neemt memo v.k.a. Begrijpt dat het om een collegebesluit gaat. Geen op- of aanmerkingen. 
Journée  Het is belangrijk dat mensen die het nodig hebben gebruik kunnen maken van een passend 

ondersteuningsaanbod. Memo geeft duidelijk beeld van welke stappen worden ondernomen 

om dit te realiseren. Akkoord. 
Van Dijk Is blij met akkoord van fracties. Het is even afwachten of deze opzet lukt. Bedoeling is dat 

alle gemeenten hier zelf verantwoordelijk voor worden, maar het is de vraag of je dit als 

gemeente allemaal kunt doen en Bedums ervaringen met de stad Groningen zijn goed. Wil 

dat graag vasthouden. Opzet is ook dat beschermd wonen meer lokaal plaatsvindt in wij-

ken. Daar zijn goede ervaringen mee. Maar de vrijheid die het Groninger model biedt, geeft 

ook de beste kans van slagen. Is overigens wat ongerust geworden van bericht dat in dit 

verband aanbesteed zal moeten worden. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder terwijl er 

net een goed model met elkaar is opgezet.  
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Het blijft dus wel zaak om hier de vinger aan de pols te houden en dit model in die samen-

werking met de Groninger gemeenten en de stad op een goede manier verder te brengen. 

Dit komt in het laatste kwartaal weer terug.  
 

11. Wijziging verordening Re-integratie en verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet 
Heres PvdA-fractie heeft geen gekke dingen ontdekt in de verordening en gaat dus akkoord. 
Doesburg CU stemt ook in. 
Rutgers Recentelijk operationele cliëntenraad van BMWE-gemeenten heeft aangegeven dat ze hun 

adviesfunctie nog niet ten volle kan aanwenden nu ze nog opstartend is maar heeft toch in-

gestemd met deze verordening. CDA vraagt zich af: vanwaar deze haast? Stelt voor dat de-

ze nieuwe cliëntenraad zich in de vier gemeenten gaat presenteren bijv. in de cie., zodat de-

ze hun ervaringen kan vernemen en kan vragen waar nog behoefte aan is. Had dus liever 

gewacht met instemmen met beide voorstellen en het logischerwijs intrekken van de drie 

andere verordeningen, maar zal dat toch doen nu de cliëntenraad dat al heeft gedaan.  
Journée Verordening is uitvoerige opsomming van situaties en artikelen, VVD hoopt dat er nog wel 

ruimte voor maatwerk overblijft maar kan akkoord gaan met dit voorstel. 
Van Dijk Cliëntenraad bestaat uit leden van de doelgroep die nog tijd nodig hebben om in hun rol te 

groeien en tot samenwerking te komen. Ze kunnen nog niet over alles een advies geven, 

maar hebben al wel ingestemd met de wijziging van de verordening. Er zit op zich geen 

haast op maar het college wilde het feit dat de cliëntenraad er positief over is meenemen. 

Zal de goede suggestie om eens een presentatie te geven over het werk van de cliëntenraad 

meenemen naar het pfh-overleg. Richting VVD: maatwerk is altijd het uitgangspunt als er 

verder niet uit te komen valt. Er is dan een hardheidsclausule die zo nodig wordt toegepast. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk ook als hamerstuk naar de raad kan. 
 

12. Stand van zaken uitvoering actiepunten beleidsnota sport en bewegen 2013-2019 
Heres Dankt college en ambtenaar Sport voor uitgebreide stand van zaken en ook de uitvoerders 

van het sportbeleid zoals medewerkers gem. Bedum en st. Zwembad Bedum die iedere dag 

mogelijk maken dat vele inwoners van de gem. Bedum sport kunnen beoefenen. Geeft 

langs deze weg ook de vele Bedumer sportclubs een welverdiende pluim voor hun inzet. 

Waar gemeente Bedum thans staat voor wat betreft onderdeel Sport wordt helder. Is blij dat 

college bereid was tot heroverweging van subsidiebijdrage aan zwembad: de dubbele fi-

nanciële belasting had deze organisatie binnen de kortste keren in moeilijkheden gebracht. 

Deze voorziening is voor huidige gemeente Bedum en het Hogeland van het grootste be-

lang. Goed dat de oriëntatie op samenwerking tussen zwembaden in BMWE voortvarend 

ter hand is genomen maar dat voorzitter van “De Beemden” nu directeur is van zwembad in 

Winsum, zoals hier gemeld wordt, lijkt onwaarschijnlijk. Juicht samenwerking op perso-

neelsgebied toe mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit van lessen in “De Beemden”. Is 

blij met aandacht van bestuur en directie van “De Beemden” voor het attractief houden van 

het bad met o.a. het organiseren van schermdisco’s en aquaspinning. Neemt aan dat con-

tract met combifunctionaris in onderling BMWE-overleg is verlengd, maar kan zich niet 

herinneren dat diens functioneren is geëvalueerd, zoals indertijd is toegezegd. Vragen t.a.v. 

actiept. 2: College stelt vragen aan sportaanbieders integraal opnieuw. Helaas ontbreken de 

antwoorden m.n. op de vraag welke verwachtingen de clubs hebben m.b.t. herindeling. 

Krijgt graag verslag van sportoverleg van juni ’17 ter inzage, zo dit er is. Vraagt doorkijkje 

naar hoe sport zal worden ingebed in organisatie van Het Hogeland. Beaamt stelling dat 

positie van sport in gemeente Bedum is versterkt, maar mist hier vermelding van intern. 

Jeugdtoernooi voetbal SV Bedum met za. en zo. 1.400 en 500 deelnemers. Bedums grote 

sportambassadeur Arjen Robben is afgelopen weekend voor de 11
e
 keer landskampioen 

geworden en heeft zijn contract bij Bayern München verlengd. Hij laat daarmee grootheden 

als Cruijff achter zich. Heeft college hem gefeliciteerd en wordt er aan de carrière van deze 

eminente sporter die Bedum op de wereldkaart heeft gezet, nog nader aandacht besteed? Zo 

ja, door wie? Immers, als hij stopt bestaat de gemeente Bedum niet meer.  
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De Jong Dankt pfh. voor brief. Geld beschikbaar stellen aan zwembad was op uitdrukkelijk verzoek 

van raad. Goed dat zwembadbestuur zo actief is ook in de samenwerking. Kreeg bij a.p. 3 

de indruk dat er druk overleg is geweest terwijl dit uit de brief maar summier blijkt. Dit 

soort grote zaken mag uitgebreider worden benoemd. Is benaderd door leden van SV On-

derdendam over onderhoud dat daar dringend nodig is. Hoorde ook dat deze club niet zit te 

wachten op het privatiseren van gebouwen terwijl gemeente daar wel op stuurt. Is dit afge-

stemd met overig BMWE, is dit nieuw beleid en wordt raad daarin gekend? Vraagt of het 

klopt dat het plegen van noodzakelijk onderhoud gekoppeld ligt aan een convenant of los 

daarvan staat. Als eigenaar van gebouwen hoor je die toch netjes te onderhouden? De club 

vindt ook dat ze al onderhouden hadden moeten worden. Vindt alles wat is gebleken van 

initiatieven die sportcoach ontplooit zoals het met elkaar verbinden van partijen en stimule-

ren om te bewegen heel positief. Is ook blij dat de contracten verlengd zijn. Is er al overleg 

geweest over sport(beleid) van Het Hogeland? Er zijn vele clubs bij betrokken. Wat de toe-

komst hen gaat brengen mag richting gegeven worden en dan niet op individuele basis, 

maar op brede basis.  
Van 

Bruggen 
Uit stand van zaken blijkt dat college zelfs meer doet dan in de sportnota was afgekaderd, 

dit vooral a.g.v. initiatieven vanuit Bedumer bevolking. Dat vraagt ambtelijk natuurlijk 

veel meer inzet. College weet goed samen met deze initiatiefnemers te kijken wat het beste 

is voor sportend Bedum. De gemeente faciliteert en stimuleert sport maar de Bedumers zelf 

realiseren e.e.a. van onderaf. FC Bedum kan de gemeente met haar initiatief zelfs een hoop 

werk uit handen hebben genomen. Loslaten en vertrouwen. CDA wacht voorstel van colle-

ge af. Leus ‘Bedum broest’ blijkt niet loos. Wel nog een vraag: er zijn 31 goedgekeurde 

aanvragen vanuit Bedum behandeld. Zijn er ook nog wel behandelde maar niet gehono-

reerde aanvragen geweest en zo ja, wat was de reden van de afwijzing? Dank voor dit stuk. 
Blomsma Stuk is overzichtelijk en goed leesbaar. Wat kleine opmerkingen. Voelt club in Onderden-

dam er wel voor taken op zich te nemen bij onderhoud van alleen het clubgebouw, of strekt 

dit verder? Hoe denkt college bekendheid met stimuleringsfonds praktisch gezien te stimu-

leren? Verder worden alle actiepunten adequaat en ook up-to-date benoemd, dank daar-

voor.  
v.d. Kolk Stuk ademt iets van trots en een gevoel van welbevinden met het sportgebeuren in Bedum. 

Bedum staat in statistieken van provincie bovenaan qua sportbeleving en kreeg vorig jaar 

zelfs het predicaat ‘meest sportieve gemeente in de provincie’. Bedum telt veel sportvoor-

zieningen met redelijk unieke eyecatchers als het kunstgras hockeyveld, het subtropisch 

zwembad, een beachvolleybalveld dat aan Olympische normen voldoet. Er is heel veel 

sportbeleving alhier met uitschieters zoals DIO Bedum met opmerkelijke prestaties, massa-

le steun voor de SV Bedum, wat met zo’n 1.000 leden een heel grote club is voor zo’n 

kleine gemeente. Sport is hier de drijvende kracht onder de samenleving en vanuit de sport 

gebeurt er ook heel veel. De “Omloop van Bedum” is ook zo’n voorbeeld van een evene-

ment wat de gemeente graag jaarlijks steunt maar toch vooral ook gedragen wordt door 

mensen voor wie daar het sporthart ligt. Zo zullen er nog wel meer illustere voorbeelden 

ontbreken dan het internationale jeugdvoetbaltoernooi wat dhr. Heres miste in de opsom-

ming, want ook in ODD en Noordwolde gebeurt e.e.a. Het vele dat gebeurt wordt met een 

geringe ambtelijke inzet ondersteund. Er is geen fte beschikbaar voor sportbeleid advise-

ring. De betreffende ambtenaar doet er nog vele zaken naast. Het is goed om ambitieus te 

zijn zoals de SV Bedum met haar plannen en de organisatie knokt ook hard, maar het col-

lege wil ook oppassen dat Bedum geen overspannen organisatie krijgt. Daar zit een limiet 

aan. College voert gesprekken met Onderdendam, is heel constructief geweest maar heeft 

ook geconstateerd dat er nu twee volwassen teams zijn i.p.v. één, terwijl sommige collega’s 

de wenkbrauwen fronsen waar Bedum wat dat betreft mee bezig is. College realiseert zich 

dat dit belangrijk is voor Onderdendam maar heeft hierin wel reden gezien om het met On-

derdendam ook over taken en verantwoordelijkheden te hebben: wat kan de club zelf aan, 

ook met het oog op herindeling want ook het bestuur van de VV Onderdendam kan op zijn 

klompen aanvoelen gezien hoe het gegaan is met andere kleine verenigingen dat dit een 

item gaat worden. Vandaar dat het college daar ook serieus mee heeft gesproken.  
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De club voelt zich te klein en kwetsbaar om echt verantwoordelijkheden op zich te nemen 

maar wil wel wat taken rond de accommodatie op zich nemen zoals schoonhouden, schil-

deren, het zelf installeren van een cv-ketel. Dat gaat op maat en in alle redelijkheid. De 

gemeente komt haar verplichtingen in het MJOP gewoon na, maar je moet dit qua gebruik 

(twee keer per week een groepen mannen) wel in redelijke proportie zien tot de gymzalen 

en scholen die aardbevingsbestendig gemaakt moeten worden. Dus het is prima als de clubs 

het college hierop aanspreken, en het college doet dat zelf ook met de ambtenaren, maar het 

is ook wel van belang om de goede prioriteiten te stellen en jezelf niet over de kling te ja-

gen. Komt nu op een paar items die genoemd werden. Het zwembad. Men kan met zijn al-

len tevreden zijn over de omslag die daar te zien is, wat te maken heeft met het raadsbesluit 

om hier middelen toe te voegen, maar ook met de opstelling van het zwembadbestuur: 

meer naar buiten gericht. Vindt het ook mooi dat ze inspringen op de kansen die het bad in 

nood in Winsum biedt. Bedum is in dat gat gesprongen, wil daar een rol in spelen, bijv. in-

zake. de directievoering en het administratieve systeem, de hele planning, iets waar het 

zwembadbestuur een belangrijke rol in heeft. Natuurlijk voert de directeur in de dagelijkse 

praktijk de directie, maar het bestuur is uiteindelijk wel verantwoordelijk. Ook hoe het ver-

der moest met de combinatiefunctionaris is verholpen omdat kans gezien werd maximaal 

gebruik te maken van de rijksbijdrage en omdat de “Togtemaarschool” hierin wil cofinan-

cieren. Dit is niet of nauwelijks afgestemd met de omliggende gemeenten, dit is een besluit 

van december ’17, toen gezegd is we gaan voor twee jaar een contract ondertekenen, dit 

omdat de school recht heeft om te weten wat er in 2019 gebeurt. Gezien het schooljaar is 

het niet fair om invulling van de combinatiefunctionaris tot in het najaar ongewis te laten. 

De nieuwe gemeente heeft alle kansen om weer een eigen lijn te kiezen maar wel in een 

warme overdracht. Dus deze functionaris kan ook verder vanwege de cofinanciering die er 

is. De gemeenten gaan verschillend met de combinatiefunctionaris om. Winsum geeft daar 

een eigen invulling in. Ook dat zal dus t.z.t. geharmoniseerd moeten worden. Daarbij spe-

len ook keuzes van wat je voor en na 2019 doet. Dit is typisch iets wat wel na 2019 kan, 

hetzij door het Huis van de Sport, bij een andere stichting of door eigen ambtenaren; alles 

op zijn tijd en op zijn plek. Is zelf ook benieuwd hoe de sport vorm krijgt in de nieuwe ge-

meente. De ambtenaren zijn er nu mee aan het stoeien. Ook primair moet er een visie op de 

nieuwe organisatie liggen, daar houdt de stuurgroep zich mee bezig en sport krijgt daar dan 

ook een plek in. Er is vorig jaar een bijeenkomst gepland over sport in de toekomst, met 

name om een stukje bewustwording bij de verenigingen te krijgen dat ze straks onder de 

nieuwe gemeente ressorteren, en ze daarmee ook de kans te geven zelf met een goede in-

vulling en opstelling te komen. Er zijn geen vaste conclusies getrokken, dat was ook niet de 

insteek van die avond, het ging er meer om de clubs te prikkelen. Een sportfederatie zit er 

vooralsnog ook niet direct in, misschien wel onder Hogeland gesternte overigens, mis-

schien past daar ook wel weer een dorpssportfederatie bij. Dat soort dingen zijn toen ge-

wisseld. Voelt zich zeer betrokken bij hoe het Arjen Robben vergaat, keek daarom gisteren 

ook niet naar Real Madrid tegen Juventus maar naar Bayern München tegen Sevilla. Er is 

een groep mensen stand-by om op elk moment iets te kunnen gaan doen voor de huldiging 

van Arjen Robben. Las in de krant dat het contract waarschijnlijk verlengd gaat worden. 

Maar college kiest in goede samenspraak met de familie een moment om Arjen Robben te 

huldigen en stil te staan bij zijn zeer opvallende carrière. Dat wordt gestimuleerd door het 

college maar komt vanuit de gemeenschap, dat is de insteek en gaat ook gebeuren. Het sig-

naal vanuit de SV Bedum is bij hem en het college overgekomen. Kan heel goed begrijpen 

dat cie./raad een warm hart heeft voor de plannen. Maar ze zijn duidelijk reuze ambitieus, 

dus dan is het vanuit het college ook verantwoord om af en toe de verwachtingen wat te 

temperen. College zal zijn best doen om de voortgang te behouden, even los van hoe je dat 

dan precies zou kunnen borgen. Het stimuleringsfonds is onderdeel van het minimabeleid, 

waarvan de monitor nu net besproken is. Je kunt wel zien dat het werkt, er zijn genoeg kin-

deren die op deze wijze kunnen deelnemen aan sport. En daar is het om te doen. Weet niet 

hoeveel kinderen er worden afgewezen.  
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De Jong Vindt dat weth. tegenstrijdige signalen uitzendt door enerzijds te manen dat men maat moet 

houden als gemeente, maar anderzijds ook te constateren dat Bedum qua stervoetballers en 

aantallen clubs en activiteiten die ontplooid worden de sportiefste gemeente van de provin-

cie is. Zo bezien zou je verwachten dat de weth. dan opveert bij reuze ambitieuze plannen 

maar die dan eigenlijk weer te ambitieus vindt. Vindt zelf dat je juist blij moet zijn met die 

ambitie en het vele dat je als gemeente hebt moet stimuleren en faciliteren terwijl de hou-

ding die de wh. dan aanneemt eigenlijk precies de andere kant op is. CU is juist blij dat er 

geen belemmering zit op het hele sportgebeuren in Bedum. Vindt wat Onderdendam betreft 

dat als er een meerjarig onderhoudsplan ligt en je eigenaar bent van zo’n pand, je dat on-

derhoud gewoon uit te voeren hebt. Wordt wat onrustig door de gereserveerde opstelling 

van de wethouder in dezen. Denkt dat het goed is dat er gesprekken over de toekomst zijn 

maar ook dat de gemeente moet staan voor onderhoud waar zij voor verantwoordelijk is.   
 Van 

Bruggen 
Concludeert dat als er nog geen één fte op sport zit, de clubs ook heel veel zelf doen. Het 

CDA ziet dat ook graag zo. Maar als de stichting die vanavond onder a.p. 3 een presentatie 

gaf, het college daarmee toch één maand werk uit handen neemt, leunt de weth. achterover 

als de stichting daarvoor een substantiële financiële bijdrage vraagt. Begrijpt dat niet hele-

maal.  
Blomsma Memoreert vraag over het vergroten van de bekendheid van het stimuleringsfonds. 
v.d. Kolk Antwoordt op laatste vraag dat er weer een folder komt. Er wordt op allerlei fronten be-

kendheid aan gegeven en er wordt nauw met maatschappelijke groeperingen samenge-

werkt. Dat krijgt invulling vanuit het minimabeleid. Wil wat betreft kritiek CU van hinken 

op twee gedachten benadrukken dat er keihard gewerkt wordt en ook zoveel mogelijk 

wordt gefaciliteerd maar dat er ook af en toe ook moet worden geprioriteerd. CU heeft he-

lemaal gelijk dat de onderhoudsplanning conform het MJOP gewoon moet worden nage-

komen. Maar er moet tegelijkertijd begrip voor zijn dat het wel heel erg druk is en dat men-

sen heel veel bij de hakken hebben en dat je daar af en toe even in moet prioriteren; dat is 

wel de realiteit van vandaag. Verstaat het signaal t.a.v. SV Bedum heel duidelijk. Is zelf 

ook enthousiast over de club en de plannen,maar het is zijn taak om de verwachtingen te 

blijven temperen. Heeft van een vooraanstaand bestuurder geleerd dat je als bestuurder be-

ter de verwachtingen kunt temperen en niet te hoog opvoeren waarna het vervolgens toch 

meevalt, dan mensen van alles te gaan beloven en dat vervolgens niet te kunnen waarma-

ken.  
 

13. Rondvraag 
Voorzitter Memoreert verzoek van collegezijde om mededelingen te doen onder dit agendapunt.  
Van Lente Heeft een mededeling over ambulancezorg Groningen. Laatste stand van zaken dit voorjaar 

betrof de locatie die deze dienst zou gaan kiezen in Bedum. Hierover was steeds weinig 

nieuws te melden maar nu dan toch. Is vorige week gebeld door de bestuurder van ambu-

lancezorg Groningen met de mededeling dat de ambulancezorg kiest voor het vestigen van 

een ambulancepost helaas niet in Bedum maar in Groningen-Zuid waar ze al hun ambulan-

ces kunnen stallen. Dat kunnen ze relatief eenvoudig en snel realiseren. Voor de gewenste 

dekking houden ze ook de post in Winsum in de benen. Dat is jammer, het scheelt werkge-

legenheid in Bedum maar geeft mogelijkerwijs overigens wel wat werkgelegenheid in Het 

Hogeland maar dan in Winsum. Ook jammer is dat de gemeente om de optie van vestiging 

alhier te ondersteunen, heeft moeten procederen tot aan de Raad van State toe. Weliswaar 

is dat ‘gewonnen’ maar het is jammer dat dat ervoor nodig was. De kavel was door ambu-

lancezorg onder voorwaarden gekocht maar aangezien aan een daarvan niet wordt voldaan 

zal er een vorm worden gevonden voor terugkoop van de kavel door de gemeente.  
 De Vries Heeft cie./raad en omwonenden per brief vanmiddag nader geïnformeerd over reconstructie 

van Boterdiep Oostzijde. De constructie die de gemeente aantreft onder het asfalt blijkt 

toch geheel anders te zijn dan vanuit het vooronderzoek werd aangenomen. Het onderzoek 

was uitgebreid niet-destructief. Dit houdt in dat er alleen gaten zijn geboord om de onder-

grond te analyseren maar geen sleuven overdwars, om de doorstroming van het verkeer niet 

te hinderen.  
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Een ingenieursbureau heeft op basis van dat onderzoek geadviseerd om de bestaande fun-

dering te handhaven en daarop een nieuwe, extra sterke asfaltconstructie terug te brengen. 

Op die basis is het bestek opgemaakt en aanbesteed. Maar toen de aannemer op 3 april aan 

de slag ging, bleek in de loop van die week al vrij snel dat de ondergrond geheel anders 

was en kon dat inmiddels grondig onderzocht worden omdat het verkeer nu was omgeleid. 

Hierop is het werk vorige week vrijdag stilgelegd door de gemeente om nader te overleg-

gen met de aannemer over een oplossingsrichting. Ook moest er onderzoek naar de chemi-

sche samenstelling van het af te voeren materiaal gedaan worden. Inmiddels is het project 

een paar stappen verder. De aangetroffen constructie is te slecht om het asfalt op aan bren-

gen. College wil daar niet aan rommelen en de constructie die er zit laten afvoeren en een 

nieuwe fundering laten aanbrengen met goed materiaal en dan daar de beoogde asfaltcon-

structie op aan laten brengen. Dit lijkt redelijk forse meerkosten met zich mee te gaan 

brengen. De consequenties qua tijd zullen wat beperkter zijn, enkele weken uitloop op de 

planning. Zal proberen het college via highlights nog voor a.s. dinsdag te informeren om zo 

het werk z.s.m. te kunnen opstarten, zodat de planning niet nog verder uitloopt. Zodra er 

meer over de gevolgen bekend is zal hij college en raad daarvan op de hoogte stellen.  
Heres  Vraagt zich af of bij provincie, van wie gemeente Bedum dit stuk weg heeft overgekregen, 

niet al bekend was dat de onderlaag zo is samengesteld als nu is gebleken.  
De Vries 

pfh 
Inderdaad heeft Bedum dit stuk van de voormalige provinciale weg dat binnen de bebouw-

de kom ligt heel lang geleden overgenomen. Heeft echter ook altijd begrepen dat in die 

deal andere delen zoals de St. Annerweg, zijn overgegaan naar de provincie.  
De Jong Dit is natuurlijk een heel vervelend bericht. Heeft vragen. Is het een normale gang van za-

ken om niet-destructief onderzoek te doen naar de onderlagen, bij zo’n groot project is het 

toch wenselijk om het bestek zo goed mogelijk te kunnen opstellen? Kan het zijn dat het 

werk ook opnieuw aanbesteed moet worden als het bestek dusdanig wijzigt? Het was be-

langrijk dit werk naar voren te trekken in het kader van de reconstructie van de Waldadrift 

die ook wordt aanbesteed. Gaat dit nog consequenties hebben ook voor die uitvoering?  
De Vries 

pfh. 
Niet-destructief onderzoek doe je om het verkeer in die fase niet te hinderen. Er zijn uitge-

breid gaten geboord. Daarnaast zijn er metingen gedaan om de kracht van de onderlaag te 

meten. Die resultaten zijn door een onafhankelijk ingenieursbureau verwerkt in een advies. 

Er was geen enkele reden om aan dat advies te twijfelen. Er hoeft niet opnieuw te worden 

aanbesteed. Is in overleg met de aannemer om de meerkosten goed in beeld te krijgen. Dat 

zal als een meerwerkopdracht op de bestaande opdracht worden verwerkt. Het lijkt geen 

gevolgen te hebben voor de planning van de Waldadrift. Dit werk wordt eind mei opgele-

verd, Waldadrift kan starten als De Vlijt is afgerond, dat is voorzien eind juni, en dan is er 

eigenlijk nog heel juli voor Boterdiep Oostzijde, dat is voldoende om dat werk af te ronden.  
De Vries Gaat het adviesbureau nog een deel van de kosten voor eigen rekening nemen nu het advies 

verkeerd is gebleken?  
De Vries 

pfh 
Dat soort vragen speelt altijd maar heeft op dit moment geen prioriteit.  

Van Dijk Heeft ook een mededeling. Zoals bekend is het publiek vervoer gestart met doelgroepen-

vervoer. In de pers kwam naar voren dat t.a.v. de Wmo-pas niet de naam van de echtgenote 

is gebruikt maar van de meisjesnaam als het om dames gaat. Dat was in Emmen en Pekela 

het geval maar komt in Bedum ook voor. Dat wordt opgelost. Het maakt voor het vervoer 

niets uit, maar het is wel knullig dat dit niet correct is verwerkt. Dat wordt hersteld.  
Rutgers Begrijpt uit diverse media dat er in Warffum een huisarts is die op zaterdagen een spreek-

uur houdt voor niet-urgente zorg, dit als antwoord op het sluiten van de huisartsenpost in 

Winsum. Vernam uit dezelfde media dat de gemeente Bedum daarvoor subsidie heeft ver-

leend. Kloppen deze berichten, en zo ja, op basis van welke criteria is deze subsidie dan 

verleend? 
Van Dijk Het ligt wat genuanceerder dan hier voorgesteld wordt. BMWE werken samen inzake zorg 

en welzijn. De huisartsenpost in Winsum is opgeheven omdat er te weinig mensen kwamen 

’s avonds en in het weekend. Met name voor De Marne en Eemsmond maar ook wel voor 

Winsum is dit toch wel een item. Voor Bedum is het een andere situatie. 
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Als je in Bedum in het weekend of ’s avonds een calamiteit hebt, ga je naar Groningen en 

niet naar De Marne of Winsum. Maar het is wel jammer dat die post weg is. Met de huis-

artsen is gezocht naar een modus om zo’n voorziening toch ook in het weekend te doen. De 

huisarts van Warffum bleek bereid om ook op zaterdagen daar diensten te draaien samen 

met een aantal collega’s. Om daar een pilot over te doen wordt er aan de extra kosten hier-

van in Hogelandverband een kleine bijdrage gegeven; een heel gering bedrag, geen subsi-

die. Als het een succes wordt en men wil doorgaan, moeten de artsen dat zelf financieren. 

Het zijn ten slotte ondernemers. Dus de bijdrage betreft puur de arts uit Warffum die dit wil 

doen. 
 

14. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.30 uur. 

 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2018, 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 
 
 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 12 april 2018 
Van Dijk 8. Bespreking Monitor Soci-

aal Domein 4e kwartaal 2017 
Notitie Integrale Ondersteuning komt in leesmap te liggen. 

De Vries 13. Rondvraag Zodra er meer over gevolgen van de aangepaste reconstructie Bo-

terdiep OZ bekend is zal pfh college en raad daarover informeren.  

 


