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Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op 

donderdag 19 mei 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Doesburg, Heres, De Jonge, Hoekzema, Journée, Koster, 

Kuiper, Rutgers-Swartjes 

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffiers:   Reijsoo 

Tevens aanwezig:    J. Prins en S. Louwes (BE, politie), C. Bulder (Brandweer), 

       S. van Schie (Veiligheidsregio) 

Afwezig:     Rus (wordt vervangen door Kuiper) 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom inclusief aanwezige functionarissen op poli-

tie- brandweer- en Veiligheidsregio-(hierna VR-)gebied. Dhr. Rus is m.k.a. en wordt vervangen door 

dhr. Kuiper. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Verslag gecombineerde vergadering VROM & ABZ 7 april 2016.  
Blz. 5, dhr. Heres: beloofde vervolgstappen Inkoop Basisondersteuning bleven tot nu toe uit. Vz. zegt 

toe dat er werk van gemaakt zal worden. ABZ-gedeelte 7 april '16 is hiermee aldus vastgesteld.  
 

3.  Veiligheidsbeleid 
Prins, 

Louwes 
Geven presentatie inzake Veiligheidsbeleid en stand van zaken Nationale Politie.  

Journée Wat zijn grotere issues zoal? 
Louwes Grote issues zijn bv. structurele jeugdoverlast, een uitbraak van woninginbraken. Zaken die 

uit operationeel overleg met wijkagenten worden gefilterd om op een ander niveau te tillen. 
Berghuis Hebben inwoners hun zaken op orde als het gaat om inbraakpreventie? 
Prins Bij een inbraakgolf kun je de pech hebben dat de cijfers ineens toenemen. Op het platteland 

zijn hang- en sluitwerk doorgaans op orde. In steden gaan bijv. studenten er gemakkelijker 

mee om. Sterke afname t.o.v. 2014 heeft ook met geluk te maken. 
Heres Is invalideparkeerplaatskaart bijv. veiliger gemaakt als reactie op de diefstalgolf daarvan? 
Prins Weet dat niet, maar vindt het een issue om mee te nemen. Er is geen focus om op die kaar-

ten te gaan controleren bijv. bij supermarktparkeerplaatsen. Het risico op deze auto-

inbraken is wel gecommuniceerd. Bedum heeft er drie gehad, Groningen een veelvoud, 

daar is er een preventiecampagne geweest. 
Berghuis Steekt Bedum ongunstig af qua fietsendiefstallen bij de andere gemeenten? 
Prins Nee het beeld is redelijk gelijk in de zeven gemeenten. In Marum lag het hoger ook van-

wege de gunstige ligging t.o.v. de A7. De lokfiets is daar succesvol ingezet. 
Louwes, 

Prins 
Aangifte doen is belangrijk. Politie kan de trends daarmee analyseren, de hotspots lokalise-

ren en de lokfiets zo effectief mogelijk daar inzetten. Zo zijn ze ook traceerbaar naar de ei-

genaren. De lokfiets is tot op de meter nauwkeurig in de meldkamer te volgen met GPS, 

zodat aanhouding mogelijk wordt.  
Rutgers Zijn er ook gevallen waar de politie naartoe gaat maar waar uiteindelijk geen aangifte 

wordt gedaan van huiselijk geweld, in de cijfers verwerkt of zijn dit de echte aangiftes? 
Louwes Cijfers betreffen de echte incidenten. Informatie die agenten ter plekke vergaren wordt al-

tijd in systemen weggezet. Politie kan altijd in het verleden terugkijken wat er met inciden-

ten is gebeurd. Blijkt het structureel op een adres, dan moet politie daar gewoon iets mee. 
Prins Slachtoffer bepaalt wat er gebeurt. Als hij/zij geen aangifte wil doen moet je dat respecte-

ren maar als je ziet dat er een grote repressie van de dader naar het slachtoffer is, dan is het 

delict ook ambtshalve vervolgbaar, ook al is het in dat geval wat lastiger bewijsbaar. 
Kuiper Is er iets bekend over de toename van huiselijk geweld of fluctueert dat gewoon per jaar? 
Louwes Oorzaken verschillen sterk. Bij financiële problemen, toenemende druk op een gezin, of 

doordat mensen in een sociaal isolement komen, zie je een toename van huiselijk geweld. 
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Maar je ziet ook dat doordat er veel aandacht voor is met tv-spotjes, grotere sociale contro-

le en dat mensen het meer durven uit te spreken. En er is ook veel meer hulp, mensen dur-

ven ook eerder naar de hulpverlening te stappen dan in het verleden. 
Journée Hoe gaat het met aangifte doen? Naar verluidt wordt soms gezegd: maak eerst maar een af-

spraak, kom volgende week nog maar eens terug. 
Prins Huiselijk geweld valt evenals mishandeling, bedreiging of woninginbraken onder high im-

pact crimes. Aangifte daarvan wordt niet uitgesteld, de politie is verplicht om de aangifte 

direct op te nemen. Dat kan hooguit in overleg met het slachtoffer op een ander moment als 

het niet uitkomt, men te emotioneel is, onder doktersbehandeling moet of dergelijke. 
Journée Heeft wel eens anders gehoord, maar is blij dat de politie dit zegt. 
Prins, 

Louwes 
Waar gehakt wordt vallen spaanders, maar in het algemeen wordt de aangifte direct rond 

gemaakt en niet uitgesteld. Politie kijkt goed naar zorgvuldigheid. Als iemand aangeeft dat 

hij/zij er meer tijd voor wil hebben wordt gekeken wie van de politie de aangifte dan verder 

gaat opnemen, bijv. zedendelicten worden door specialisten in behandeling genomen, dan 

wordt het echt ingepland en kan het zijn dat daar een dag overheen gaat, maar als men voor 

het loket staat en direct hulp wil en aangifte wil doen, worden mensen niet weggestuurd. 
De Jonge Je ziet met name ook wel ouderenmishandeling, hoe ligt dat in Bedum? 
Prins Het beeld is te divers om te spreken van mishandeling van m.n. ouderen of jongeren.   
Heres Staan de drie kolommen op de sheet voor gradaties? 
Prins Het zijn drie periodes in het jaar.  
Heres OGGZ, is dat onderdeel van het Veiligheidshuis? 
Louwes Het is geestelijke gezondheidszorg, die zit wel aan tafel bij het Veiligheidshuis. 
Rutgers   Handhaven 30 km/u zones, hoe kijkt politie daar nu zelf tegenaan?  
Prins Zonder infrastructurele maatregelen waaruit duidelijk blijkt dat het om een 30 km/h zone 

gaat en die er ook voor zorgen dat er in principe niet harder gereden kan worden, zal de po-

litie er niet op handhaven. 
Rutgers Acht de politie het wenselijk dat er meer infrastructurele maatregelen worden aangebracht 

in de 30 km/h zones? 
Prins Als je de snelheid echt structureel terug wilt brengen ontkom je er niet aan om obstakels 

aan te brengen zodat er ook niet harder dan 30 km/h gereden kan worden. 
Rutgers Zijn er ook zones bij waar de politie die maatregelen wenselijk vindt? 
Prins Als je kijkt naar de Stationsweg Wilhelminalaan, zijn daar goede afspraken gemaakt met 

het FCD-verkeer, dat daar nu wel rustig doorheen rijdt, maar ander verkeer rijdt er soms 

behoorlijk snel. Infrastructurele maatregelen kunnen er wel aan bijdragen dat de snelheid 

daar omlaag gaat.  
Bakker Het lijkt wel of men nooit van dat thema af komt. Vindt elke opvatting van elk individu in-

teressant maar wil nog maar eens herhalen dat de inrichting van de Wilhelminalaan Stati-

onsweg rekening houdt met diverse gebruikers, zoals dhr. Prins ook zegt. Daarom heeft de 

politie gezegd dat zij deze inrichting toereikend vindt, want er moeten ook grote vrachtau-

to's over die weg. De afspraak is dan dat als de gemeente zelf vindt n.a.v. klachten of uit 

eigen beweging dat er te vaak te hard gereden wordt, dan moet de gemeente dat zelf meten 

en dan kan de burgemeester met dat bewijsmateriaal de politie instrueren om daarop te con-

troleren. Beaamt dat CDA Stationsweg/Wilhelminalaan zelf niet noemde. Wil het ook wel 

breder trekken: dit geldt ook voor woonerven. Ook daar moet door de inrichting de snel-

heid beperkt worden. Maar op dat punt is aan de Stationsweg Wilhelminalaan het maxima-

le gedaan als je rekening houdt met de zeer uiteenlopende verkeersdeelneming aldaar.  
Heres 115 medewerkers op bijna 100.000 inwoners, geeft dat fricties? 
Louwes BT maakt deel uit van district Groningen en de Eenheid Noord-Nederland. Aantal mede-

werkers dat het BT is toebedeeld is berekend aan de hand van aantal bewoners, aantal mel-

dingen. Maar als er een calamiteit is op welk gebied dan ook en er opschaling nodig is, kan 

de politie gebruik maken van de expertise van specialisten, ondersteuning uit het district in-

roepen, bikers of een overlastteam invliegen, kan er binnen een dag worden opgeschaald.  
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Zo nodig wordt het grotere geheel er dus bij betrokken, eerst uit de stad, zo nodig ook col-

lega's uit Friesland en Drenthe. Puur voor de basis veiligheid in het gebied zijn die 115 toe-

reikend. Kan dhr. Heres desgevraagd verzekeren dat men met een gerust hart kan gaan sla-

pen. 
Heres In voorgaande jaren kreeg cie. dit soort cijfers altijd vooraf zoals een Veiligheidsmonitor, 

een lokaal criminaliteitsbeeld. Vraagt of cie. die cijfers ter inzage kan krijgen. 
Voorzitter Zegt dat toe. Heeft ze zelf ook vooraf gekregen. 
Heres Complimenteert politie met bewustwordingsactie tegen inbraak, heeft eraan meegedaan, 

vond het een heel leuke ervaring.  
Bakker Wil verzekering die politiechef gaf versterken. Ook rekening houdend met mitsen en maren 

rond de cijfers, is het goed toeven in Bedum. Memoreert in dit verband een voorval van 3 

jaar terug toen er nogal wat ophef was - die het onveiligheidsgevoel vergrootte - inzake de 

overval op de Enexismedewerker op de Wilhelminalaan. Die overval bleek verzonnen. 

Mag zich met die strafrechtelijke gang van zaken als burgemeester niet bemoeien maar 

heeft wel bij het OM aangedrongen ook hieraan enige publiciteit te geven. Vindt dat als je 

slecht nieuws te melden hebt en er goed nieuws te melden is, je dat ook moet doen. Het 

OM deed dat echter niet. Meldt het daarom, nu het toch over het veiligheidgevoel in Be-

dum gaat alsnog, ter bevestiging van goede score van Bedum op allerlei veiligheidslijsten. 
Voorzitter  Vindt dat mooie afsluiting van dit gedeelte van de presentaties, dankt presentatoren. 
Bulder Geeft presentatie inzake stand van zaken bij de Brandweer.  
Koster Vond advertentie voor werving van brandweervrijwilligers via Facebook bijzonder goed. 
Rutgers Neemt het enthousiasme voor vrijwilligen bij de brandweer af nu de brandweer onder de 

VR ressorteert? Vroeger had de brandweer Facebook niet nodig om ze te werven. 
Bulder Er is nog één vrijwilliger waar het van vader op zoon op zoon is overgegaan. Voorheen 

ging het altijd via via. Dat leverde allengs minder op, het criterium dat men moet wonen èn 

werken in Bedum staat nog steeds bovenaan, terwijl veel mensen wel in Bedum wonen 

maar elders werken of onregelmatig werken. Er zijn nog genoeg aanmeldingen, maar om 

belangstellenden echt te bereiken worden nu sociale media ingezet. 
Rutgers Is de brandweer mensen kwijtgeraakt nu zij onder de VR moeten werken? 
Bulder Nee. Men keek wel met argusogen wat er gebeurde, het was wel wennen maar het cultuur-

tje bij de brandweer is eigenlijk hetzelfde gebleven. 
Rutgers Is heel blij dat te horen. 
Doesburg Hoe is getalsmatig de animo voor brandweerwerk bij mannen en vrouwen? 
Bulder Weet dat niet. Er was een bijeenkomst voor huisvrouwen gepland maar die is niet doorge-

gaan. Er is één vrijwilligster geweest maar die moest door privéomstandigheden afhaken. 

De brandweer Bedum doet er van alles aan om vrouwen bij de brandweer te krijgen maar 

het lukt niet erg. Vorig jaar zaten er onder 7 kandidaten 3 of 4 vrouwen die afhaakten na 

uitleg hoeveel tijd het de eerste 2 jaar kost (1 keer per week school, om de 2 weken oefe-

nen, weekenddiensten, het nieuwe leren).  
Heres Is jeugdbrandweer zoals je in Polen en Duitsland wel ziet ook een idee voor Bedum?  
Bulder Weet dat de Veiligheidregio de jeugdbrandweer heel hoog in het vaandel heeft. Delfzijl, 

Stadskanaal, Hoogezand, Westerkwartier hebben jeugdbrandweer. Dat is in Bedum ook 

wel eens geopperd. Vindt het een goede vraag, zal die eens bij brandweer van Bedum neer-

leggen en kijken of daar ism. de VR animo voor is. Wel is de brandweer al zwaar belast, 

het zal aankomen op het enthousiasme van een brandweercollega die dat op zich wil ne-

men. Dat enthousiasme is er wel maar tijd is tijd. 
Bakker De VR voelt om allerlei redenen veel voor jeugdbrandweer, al is het maar als kweekvijver 

voor de latere brandweer. Maar de VR heeft ook vastgesteld dat dat niet per korps kan 

worden georganiseerd. Ze zijn dus op zoek om die jeugdbrandweer te promoten in delen 

van de VR. In Oost-Groningen waren er wat verdergaande initiatieven, die zijn in elk geval 

opgepakt om mee aan de slag te gaan. Als het in Bedum ook aantrekkelijk wordt geacht zal 

dat samen met buurgemeenten moeten worden gedaan, anders gaat het niet lukken. 
Voorzitter Bedankt dhr. Bulder voor de presentatie 
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Van Schie Geeft presentatie over stand van zaken Veiligheidsregio. 
  

4. Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Be-

stuur Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg 
De Jonge CU heeft kennisgenomen van stukken, en geen behoefte aan indienen van een zienswijze. 
Koster Structurele besparing van € 30.000,- door GGD via Shared Service Centre samen met gem. 

Groningen is buitengewoon goede ontwikkeling. Extra inzet en middelen ivm toegenomen 

werkdruk agv. toename asielstroom zijn te billijken. Staat Bedum aan vooravond van 

nieuwe cyclus gezondheidsbeleid? Graag een update. Heeft zojuist door politie geschetste 

toename van het aantal verwarde mensen effect op inzet van OGGZ bij GGD? Inzake 

RIGG: inmiddels zijn de 23 gemeenten voor 2016 en 2017 financieel solidair op het vlak 

van jeugdzorg. Welke visie heeft college op periode daarna? CDA vindt dat iedereen die 

zorg nodig heeft, die moet krijgen. Dat staat een nadrukkelijke wens tot budgetneutraliteit 

echter niet in de weg, of dat nu geschot, ongeschot of via een deelfonds sociaal domein 

wordt gefinancierd. Daarom is het goed te kijken naar interne processen. Vooral rol van ict 

daarbinnen springt eruit. Het enkele feit dat er in 2017 € 122.000,- minder aan lasten is 

omdat dan de landelijke ict-verbindingen werken, acht het CDA minimaal dubieus. 
Journée Stukken schetsen de vele taken van de PG&Z helder. Jaarrekening is goedgekeurd en ge-

toetst aan relevante wet- en regelgeving. Weerstandsvermogen blijkt obv intern uitgevoerde 

risicoanalyse toereikend. Opbouw rekeningresultaat '15 is helder. Onduidelijke factoren in 

'17 zijn forensische geneeskunde, toekomst RIGG en alles rond jeugdzorghulpverlening, 

desalniettemin is getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen. In jeugdgezond-

heidszorg ligt veel nadruk op preventie, basispakket JGZ is flink uitgebreid; gemeenten 

moeten 0- tot 18-jarigen deze basiszorg bieden. Bij meer duidelijkheid over rol RIGG 

wordt begroting '17 daar zo nodig op aangepast. Financiële begroting '17 bevat geen voor-

stellen voor mutaties in gemeentelijke bijdragen behoudens gebruikelijke indexering voor 

loon- en prijsontwikkeling. Van '11 tot '14 zijn veel bezuinigingen doorgevoerd. Bestuur 

acht verdere bezuinigingen strijdig met door gemeenten ingezette koers mbt decentralisa-

ties in sociaal domein. Begroting '17 is in lijn met budget van '16 uitgewerkt waarbij de 

nullijn niet is gehanteerd. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten en bijbehorende 

effecten zijn voor '16 en '17 nog erg onzeker. Voorliggende meerjarenraming geeft sluitend 

beeld van komende jaren zonder extra bijdragen uit gemeenten, behalve de gebruikelijke 

indexeringen. Is er op langere termijn rekening gehouden met de krimp? Vooral w.b. jeugd 

kan dat kosten schelen. Achterliggende stukken zijn erg uitvoerig en nopen wat VVD be-

treft niet tot andere zienswijze. Heeft kennisgenomen van actualisatie begroting '16 en kan 

akkoord gaan met bijbehorende begrotingswijzigingen. 
Heres Het grote aantal achterliggende documenten heeft een goed beeld gegeven hoe de vlag erbij 

hangt. Concept rekening '15 sluit voor w.b. prog. Gezondheid en prog. RIGG beide met po-

sitief saldo van bijna € 7 ton. Actualisatie van begroting laat enkel verhoging zien van in-

dexatie van 1% tov. dienstjaar '15: een alleszins redelijke maatregel, terwijl mbt. Begroting 

'17 voor beide genoemde programma's geen nieuwe ontwikkelingen of maatregelen zijn 

meegenomen behalve indexatie voor loon- en prijsstijgingen. PvdA is al met al tevreden 

over het financiële beheer en verantwoording van deze GR, hetgeen ook is verwoord in het 

accountantsrapport. Ziet dan ook geen enkele aanleiding tot indienen van zienswijze. Col-

lege acht indienen zienswijze op financiële jaarstukken '15 mogelijk, financieel adviseur 

van college echter niet: wie heeft er gelijk? Bij stukken lag ook stuk met als titel "Publieke 

gezondheid in de regio Groningen; ontwikkelingsperspectief 2017-2022". Morgen, 20 mei, 

wordt in een bestuurlijke conferentie dieper op de 4 in het rapport genoemde toekomstsce-

nario's ingegaan; daar wordt in de voorliggende financiële stukken niet op ingegaan. Vraagt 

wat meer info van pfh hierover. Hoe worden de gemeenteraden hierbij betrokken? 
Van Dijk Wijst erop dat de stukken al bijna elke raadsvergadering ter inzage lagen, voorzien van 

memo met bevindingen van het college. Lokaal gezondheidsbeleid is 2 jaar geleden vastge-

steld, aanpassing ervan is nog niet aan de orde. Bevolkingsontwikkeling richting minder 

kinderen en meer ouderen is de PG&Z bekend. Onderwerpen als: hoe verder met GGD en 
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het RIGG zijn in bespreking, komen in de loop van '16 tot besluitvorming. Stukken die 

daarbij spelen liggen na morgen voor raad ter inzage en kunnen verder besproken worden 

in cie. als daar behoefte aan is. Solidariteit is discussiepunt vooral voor w.b. financiën, 

waarschuwt wel dat als je solidariteit laat vallen, dit zich heel snel tegen je kan keren en je 

voor hoge uitgaven kunt komen te staan. Streven van dit college en ook in de BMWE-

gemeenten is om toch in solidariteit met elkaar verder te gaan om ook gezamenlijk de las-

ten daarvan te dragen. College blijft wel kritisch hoe dat wordt ingevuld en hoe Bedum tav. 

jeugdzorg (waar VVD naar vroeg) de grootst mogelijke inzet kan blijven uitoefenen. Heeft 

overige punten voor kennisgeving genoteerd, betrekt die in de overleggen.  
Journée Vraagt of er iets meer bekend is over de ophanden uitbesteding van forensische zorg. 
Heres Memoreert vraag naar verschil van inzicht tussen college en adviseur. 
Van Dijk Het is zo afgesproken in de GR dat het voorligt aan de raad en dat het de raad vrijstaat om 

een zienswijze in te dienen, ook over Jaarverslag en Rekening 2015. 
Heres Klopt het dat er nogal een discussie gaande is mbt. gem. Groningen die zich los wil koppe-

len van de GGD Groningen? En zo ja, wat heeft dat voor consequenties voor deze GR en 

voor de gem. Bedum? 
Van Dijk Het klopt. Stad Groningen koerst erop om dit vooral zelf in de wijken te willen aanpakken 

en los te koppelen van de GGD. Of dat gaat gebeuren is onzeker: elke gemeente die uit een 

GR stapt zal zich de consequenties realiseren. Je kunt niet de partijen die dan overblijven 

met de kosten die eraan zitten opzadelen. Kleine gemeenten overwegen dit soms ook, voor 

hen is het qua gevolgen en risico's die ze dan lopen helemaal onverantwoord. De stad Gro-

ningen zou het wellicht kunnen doen maar als je als stad en ommeland goed wilt samen-

werken zou je elkaar ook hierin moeten vasthouden. Wellicht komt er ook nog een variant 

op, er is dus inderdaad discussie maar het eindplaatje is er nog niet, de directeur heeft een 

ronde gemaakt en een visie neergelegd, morgen komt het ook weer ter sprake. Verwacht 

dat er dit najaar helderheid zal komen hoe men hiermee verder gaat. Die stukken komen ter 

inzage of, als de GR echt aangepast worden, ook ter besluitvorming in de gemeenteraden. 
Bakker Vult aan vanuit crisisbeheersingsorganisatie dat enerzijds kleine gemeenten het risico lopen 

dat zaken per saldo duurder worden als ze voor een te groot cafetariamodel kiezen. Dat-

zelfde effect zou omgekeerd optreden voor de stad als die uittreedt, althans voor wat betreft 

taken die zij via de GGD laat uitvoeren. Maar het betekent tegelijkertijd dat alle gemeenten 

erover moeten nadenken hoe die GGD er dan uit gaat zien. Zelf hoopt hij/hoopt het college 

dat de elementaire fout die in 2013 is gemaakt, dan wordt hersteld. In 2013 is er gekozen 

voor een VR die alleen bestaat uit de brandweer. Heeft al eens eerder gezegd dat de GHOR 

nauwe banden met de brandweer heeft maar ressorteert onder de GGD. Op zich is dat lo-

gisch omdat GHOR in geval van crisis opeens veel groter wordt dankzij de GGD. Maar 

zijn ideale beeld is om die fout te herstellen en de hulpverleningsdienst zoals die was weer 

in ere te herstellen, alleen zal het dan een regionale dienst zijn los van de gem. Groningen. 
Voorzitter Constateert dat fracties unaniem zijn tav voorstel en geen gebruik van indienen zienswijze 

willen maken, en het voorstel dus als hamerstuk naar de raad kan. 
    

5. Rondvraag 
Heres Raad is vorig jaar periodiek geïnformeerd over stand van zaken sociaal domein. 1.a Wordt 

eindafrekening over '15 opgenomen in VJN en b. wanneer kan raad 1e kwartaal '16 ver-

wachten? 2. Gisteren is er een uitspraak gekomen over huishoudelijke ondersteuning, gaat 

ervan uit dat dit voor gem. Bedum geen gevolgen heeft omdat zij de regeling goed uitvoert.  
Van Dijk 1a. Eindafrekening komt niet in VJN maar in de jaarrekening. Cijfers nav. 4e kwartaalrap-

portage zijn de raad bekend. Bij jaarrekening worden de dan bekende cijfers gepresenteerd. 

1b. Deze is er nog niet wegens werkdruk, personele omstandigheden. Zal raad zo nodig 

met tussentijds memo informeren over 1e kwartaal '16. 2. Kent uitspraak van Centrale 

Raad van Beroep van gisteren, vermoedt dat dit voor deze regio weinig gevolgen heeft, 

maar heeft gevraagd te onderzoeken of dat klopt. Er komt ook een notitie over die aan de 

raad binnen 2 weken ter beschikking wordt gesteld. 
Heres In media was te lezen dat er nogal wat geld van het Wmo-budget over is. Is dat ook in de 
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gem. Bedum zo en welke bestemming wordt daaraan gegeven? 
Van Dijk BMWE hebben ook geld overgehouden op de Wmo maar er is waarschijnlijk een tekort op 

de decentralisatie van de Jeugdzorg en een aanzienlijke tekort, al jaren, op de Participatie-

wet, dus BMWE maken eerst de balans op en ook al blijft er wat over, dan is het wel zo 

verstandig dat weg te zetten als buffer.  
Heres Hoopt in elk geval dat college daar geen lantarenpalen voor aan gaat schaffen. 
 

6. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur. 
 

Vastgesteld in de vergaderingen van 16 juni 2016, 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 7 april 2016 
(voorzit-

ter) 
3. Veiligheidsbeleid De commissie krijgt de onderliggende cijfers bij de pre-

sentaties nog ter inzage. 
Van Dijk 5. Rondvraag Stand van zaken sociaal domein 1e kwartaal '16 wordt 

zo nodig per tussentijds memo aan raad aangeboden. 

 


