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

27 juni 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

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

Koster, Kuiper, Rus, Rutgers-Swartjes 

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Reijsoo 

Afwezig m.k.:    Van Dijk       
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. (Her)benoeming van leden in diverse gremia  
Voorzitter Constateert dat raad akkoord zal gaan met voorstel om R. van Bruggen met onmiddellijke 

ingang te benoemen als opvolger van P. Koster als lid van de Rkc Bedum. 
 

3. Voorjaarsnota 2017 
De Jong I.v.m. herindeling is raadsperiode verlengd tot 1-1-‘19. Uitvoeringsprogramma is goed-

deels gerealiseerd. Beknopte toelichting op stand van zaken middels stoplichtmethode be-

viel CU vorig jaar goed. Ziet dat graag weer en hoopt dat overige fracties dat steunen. Re-

sumeert systematiek meicirculaire/VJN/Begroting/meerjarenperspectief. Concludeert dat 

Bedum het onverminderd goed doet ook voor wat betreft decentralisatie sociaal domein. 

Gemeente bedient burger als meest nabije overheid qua zorg goed. Zorgkwaliteit stond on-

danks bezuinigingen steeds voorop: chapeau! Huishoudboekje blijft goed op orde. Belas-

tingdruk is redelijk, reserves zijn stevig. Opgevoerde mutaties zijn ook stevig. CU is op 

hoofdlijnen akkoord met wensen die geld vergen. Saldo primitieve begroting '17 vergde 

gesaldeerd weinig bijstelling en loopt in '20 vanwege positieve effecten zelfs op tot ruim     

€ 200.000,--. College vindt het mede daarom verantwoord in raming voor '18 eveneens       

€ 200.000,-- extra op te nemen voor cofinanciering, waar eerder in meerjarenraming nog     

€ 50.000,-- stond begroot. Dit plus het met € 250.000,-- opgehoogde bedrag in meerjaren-

raming t.b.v. voorgenomen investering damwanden Boterdiep Wz zijn opvallendste ele-

menten in VJN '17. Oppotten van middelen hoort niet tot core bussiness van de gemeente. 

Ziet graag groot deel leefbaarheidsgelden NAM gekoppeld aan cofinancieringen om inves-

teringen mee te bekostigen. Drie zaken vergen nog wel aandacht. Is blij dat college bereid 

is weerstandsvermogen st. De Beemden te helpen opkrikken in lijn met eerdere wens PvdA 

en CU met overigens opnieuw een incidentele bijdrage. Is benieuwd of het bad al quitte of 

positief draait. Hoewel onderbouwd plan nav idee CU om grintpaden begraafplaatsen te as-

falteren ontbreekt, vraagt college daar € 25.000,-- voor. Wat is actuele status? Groenonder-

houd blijft zorgenkind, college krijgt er maar geen grip op. CU deelt ontevredenheid inwo-

ners daarover. Verzorgd groen komt leefbaarheid ten goede. Het lijkt wel of college stil-

zwijgend op verwildering heeft ingezet. Ondanks terugdraaien taakstellende bezuiniging 

groenonderhoud en plannen tot omvorming blijft resultaat uit. CU gaat niet mee in nieuw 

verzoek om geld te storten in deze bodemloze put zonder dat zichtbaar wordt wat omvor-

ming oplevert. Geprivatiseerde rotondes zijn goed voorbeeld daarentegen van hoe groen-

onderhoud moet: ze zijn een lust voor het oog. Gaat grosso modo akkoord met vaststelling 

kaders Begroting '18. Dank aan samenstellers. Beseft zeer wel dat dienstverlening en uit-

voering onder druk staan door naderende herindeling. Neemt aan dat deze hoge werkbelas-

ting zorg en aandacht van college heeft. 
Koster VJN is over het algemeen prima. Effect is marginaal, dit stemt tevreden. Aandachtpunten. 

CDA is bereid tot inzet extra middelen voor groenomvorming. Wil bij raadsvoorstel inzake  

omvorming groen Lijnbaan inzicht krijgen in daarbij opgehaalde ervaring met burgerparti-

cipatie. Proces was erg langdurig en niet in lijn met wens CDA dit extra aan te jagen. Waar 

blijven plannen voor nieuwe fiets- en wandelpaden? Riep college al eens op plannen op te 

stellen juist in tijden van schaarste.  
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Roept college op in dezen te 'broesn' en de kracht van de samenleving aan te boren waar-

over Bedum beschikt blijkens succes van bedrijvenvoetbal, wielerronde, feestweek APB en 

beachvolleybaltoernooi. Ziet college worstelen met spagaat om schoon door de poort de 

herindeling te betreden maar daarbij niet roomser dan de paus te willen zijn. Gaf al wat 

richtingen mee inzake bestemmen langjarig structureel positief saldo. Apparaat lijkt blij-

kens wisselende spelling Ho(o)geland aan de naam te moeten wennen. Hoe werkt ontlas-

ting van ambtelijk apparaat d.m.v. vliegende teams in de praktijk? Ziet graag besef dat 

ambtelijk apparaat nu nog kan doen wat goed is voor Bedum en dat de juiste ambtenaren 

met het juiste werk bezig zijn. Resumeert resultaat van uitgebreide bespreking van decen-

tralisaties. Juicht integrale aanpak van transformatie toe. Roept college op daarbij oog te 

hebben voor bescherming privacy inwoners. Vraagt college om inzake onderzoek blij-

verslening ervaringen bij andere gemeenten te betrekken en inwoners te consulteren. Hoe 

kan het dat kosten invoering Omgevingswet niet exacter te ramen zijn? Dit is toch op in-

houd veel beter te schatten dan overgangskosten in sociaal domein? NAM lijkt toezegging 

inzake in rekening kunnen brengen extra kosten als gevolg van bevingen niet gestand te 

doen. Vraagt college druk op dit dossier te houden. Complimenteert college met actief 

worden van Bedum op Twitter. Vraagt stand van zaken inzake 1. ledverlichting Zuidwolde, 

per wanneer start dit project? 2. Centrumplan. Steunt verzoek CU om stoplichtnota mits 

ambtelijke capaciteit dit toestaat.  
Journée Ziet opmerking VVD n.a.v. VJN '15 dat regelgeving en controledrift het zicht op de sa-

menhang van het complexe zorgbouwwerk belemmert van toepassing op steeds meer dos-

siers. Ook in dossier aardgaswinning lijkt een complex bouwwerk van controles ingericht 

om zo min mogelijk mensen te helpen. Deze ontwikkelingen baren de VVD grote zorgen. 

Deelt zorgen college inzake risico's sociaal domein. S teunt oproep tot terughoudendheid 

met voorstellen voor nieuw beleid. Meerjarenbegroting ziet er goed uit, akkoord met voor-

stel. Is erg blij met p. 9 permanente bermverhardingen, dit was lang gekoesterde wens 

VVD. P.10 herinrichting parkeerterreinen station, hoe lopen onderhandelingen met grond-

eigenaren? P.12 VVD is benieuwd naar vervolgstappen op koopstromenonderzoek, over 

koopzondagen hoeft men zich niet druk meer te maken: in '19 worden die standaard. P.27 

Blijverslening: goed initiatief. Tot slot voorzetje op raad 13 juli a.s.: kan dan niet aanwezig 

zijn, vindt begroting herindelingkosten BMWE erg summier uitgewerkt, miste in presenta-

tie projectleider vooruitblik op traject. Op laatste raadsklankbordgroep zijn duidelijke af-

spraken over betere terugkoppeling gemaakt. Hoopt dat iedereen hier aanwezig vinger aan 

pols houdt in dezen. 
Heres Bedankt college en ambtenaren voor heldere nota. Bedum is financieel gezond en gaat met 

elan nieuwe toekomst tegemoet in '19. Primitieve begroting '17 werd licht bijgesteld, op 

p.37 vermeld positief saldo zal verschrijving in positieve zin zijn. Meerjarenperspectief laat 

ook goede lijn zien met rond € 200.000,-- structureel overschot in '20. Inzet van vergelijk-

baar bedrag om leefbaarheidsgelden zo goed mogelijk te kunnen benutten is goede gedach-

te. Deelt zorgen college inzake onzekerheden zoals ontwikkelingen t.a.v. begroting Werk-

plein Ability. Moeizame totstandkoming van dat op 13 juli a.s. te bespreken document doet 

PvdA het ergste vrezen. Stemt in met eenmalige dotatie aan De Beemden. Voortbestaan 

van dit enige overdekte bad in regio en nieuwe gemeente is belangrijk gelet ook op feit dat 

75% van zwemlesleerlingen uit regio komen. Ook erkend moet worden dat het bad extra 

heeft moeten inleveren bij de bezuinigingen. Vraagt wel welke inspanning het stichtingbe-

stuur zelf gaat leveren. PvdA steunt incidentele subsidies voor beschreven initiatieven op 

cultureel gebied graag, maar betwijfelt of creatie van twee financiële bronnen voor derge-

lijke initiatieven wijs is. Steunt verharding paden begraafplaatsen ten volle, hoopt dat uit-

straling van de begraafplaatsen daarmee op oude niveau terugkeert. Onder risico's en onze-

kerheden baart onderwijshuisvesting ook PvdA grote zorgen m.n. het steeds krapper wor-

dend tijdschema. Is college al bezig met plan B? Heeft eerder bepleit om scholen aan te 

spreken op leveren bijdrage kosten die voor gem. Bedum komen. Hebben scholen dat con-

creet toegezegd? Plan m.b.t. Horizon is onduidelijk, eerst werd gekozen voor versterking, 

later voor nieuwbouw: brengt dat ook kosten met zich mee voor gem. Bedum?  
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Gevolgen voor aardgaswinning: m.n. het feit dat diverse declaraties nog voorwerp van dis-

cussie zijn frustreert de PvdA enorm: hoezo 'ruimhartig omgaan' met de Groningers? Om 

hoeveel geld gaat dit? Nog enkele onderwerpen die de aandacht trokken: 1. Deelt met col-

lege dat sportvoorzieningen op orde moeten zijn en blijven. Overleg met VV Noordwolde 

inz. aanleg Ledverlichting duurt wel extreem lang. Waar zit het probleem? SV Bedum pre-

senteerde begin dit jaar een ambitieus plan voor een multifunctionele accommodatie. 

Neemt aan dat daarover met college is gesproken. Hoort daar graag meer over. 2. Voor 

transitiefonds particuliere woningvoorraad kwam eind '16 € 50.000,-- beschikbaar. Dat er 

nog geen aanvragen zijn ingediend komt dat door onbekendheid bij de doelgroep of iets 

anders? 3. Ziet uit naar resultaten onderzoek mogelijkheid en wenselijkheid invoering blij-

versleningen. Wanneer komen die en kunnen die ook op LTA vermeld worden? 4. Van 

Wijkaanpak Bedum West is niets meer vernomen. Vraagt n.a.v. uitspraak dorpencoördina-

tor of de wijkaanpak een stille dood is gestorven zonder dat raad zich daarover heeft kun-

nen uitspreken. Heeft overigens niets dan lof voor verbindend werk van dorpencoördinator 

tussen leefwereld van inwoners en gemeente. Is blij met goed samenwerkingsverband tus-

sen dorpencoördinatoren in BMWE verband. Had dieper op VJN kunnen ingaan, maar so-

ciaal domein, herindeling en aardgaswinningproblematiek komen ook anderszins nog vaak 

genoeg op agenda cie. & raad. Onderschrijft stoplichtmethodenota CU maar ook kantteke-

ning CDA daarbij. Deelt inbreng CU en CDA inzake werkdruk medewerkers a.g.v. herin-

deling e.v.a. activiteiten van dit moment.  
v.d. Kolk Meldt i.v.m. afwezigheid van pfh. Van Dijk, dat de burgemeester de aardbevingsgerela-

teerde zaken zal beantwoorden. Zal zelf zaken betreft sociaal domein en wijkaanpak be-

antwoorden. Geeft complimenten aan allen die bij vervaardiging VJN zijn betrokken graag 

door. Deze zijn terecht gelet op veelheid aan opgaven waarmee organisatie te stellen heeft 

ivm aardbevingen, herindeling en veranderingen in sociaal domein. Beaamt dat VJN '17 

stabiel beeld vertoont. Saldo en meerjarenperspectief behoefden slechts weinig aanpassing. 

College probeert projecten evenals bij Begroting '17 nog beter te borgen. Voorgestelde 

middelen cofinanciering leefbaarheidsprojecten betreffen fors bedrag. Saldo '17 is inder-

daad niet positief maar € 5.000,- negatief. Financiële risico's blijven groot niet alleen voor 

wat betreft wereldeconomie maar ook kortingen en risico's in sociaal domein. Gemeente is 

inderdaad goed op weg met zorg en jeugdzorg maar heeft nog flinke klussen te klaren m.n. 

voor wat betreft de Participatiewet. Raadsvoorstel refereert al aan begroting Werkplein 

Ability die in concept fors oplopende meerjarige tekorten laat zien. College gaat raad nog 

instemming vragen met zienswijze om later dit jaar met gewijzigde begroting te komen o. 

a. vanwege voor gemeente Bedum extra oplopend meerjarig tekort van € 47.000,-- in '18 

tot maar liefst € 228.000,-- in '21. Dit bevestigt het beeld van de financiële risico's en het 

pleidooi om terughoudend om te gaan met het doen van voorstellen voor nieuw beleid. 

College verwerkt financiële effecten van begroting Werkplein Ability en uitkomsten van 

septembercirculaire in Begroting '18 en luistert vanavond goed naar suggesties en ideeën 

van cie. Maar helder is dat Bedum zich niet rijk mag rekenen. Bij begroting maakt men de-

finitieve keuzes ook inzake reservering voor cofinanciering van leefbaarheidsprojecten. 

Reageert puntsgewijs op inbreng. College stelt in VJN voor om weerstandvermogen De 

Beemden te versterken met eenmalige bijdrage tot een door de accountant beschreven mi-

nimaal niveau. Dit omdat begroting en meerjarenraming De Beemden sinds lang sluitend 

is. Zwembadbestuur hoopt en verwacht in de pas te lopen door anders organiseren van 

schoonmaak en contracteren van nieuwe accountant. M.i.v. '18 is de begroting krap maar 

sluitend. Met extra dotatie aan weerstandsvermogen wordt beoogd achter jarenlange dis-

cussie een punt te zetten. College verwacht ook inspanning van zwembadbestuur daarin. 

College werkt aan onderbouwing om al dan niet mee te werken aan realisatie Ledverlich-

ting rond Wetraveld Noordwolde. Het komt erop aan of het aantal leden dit rechtvaardigt 

en of de vereniging zelf subsidies weet aan te boren en helder weet te maken welke zelf-

werkzaamheid zij kan bieden. Wanneer plaatje van noodzaak, subsidiemogelijkheden, ei-

gen inzet, en omvang eigen investering rond is wordt er een college- en raadsvoorstel ge-

schreven.  
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Bij positieve besluitvorming wordt gestreefd naar besluitvorming in september en voltooi-

ing van aanleg ledinstallatie voor de herfst als de dagen korter worden. Ook SV Bedum is 

druk in de weer. Waardeert het dat zoveel Bedumers zich achter de plannen scharen en het 

initiatief tot nieuwbouw onderzoeken. College denkt mee met de club maar wil geen ver-

wachtingen wekken: het is aan de club is en niet aan de gemeente om de haalbaarheid te 

onderzoeken. Transitiefonds is nog niet benut. Dat kan komen door onbekendheid maar 

ook duidelijk is dat provincie dit fonds eigenlijk breed wil inzetten en niet sec als instru-

ment wil hanteren. Provincie ziet het als een onderdeel van het totaalpakket aan middelen. 

Bijvoorbeeld waar aangeschreven wordt, waar dreigende leegstand ontstaat, waar bestem-

mingsverandering aan de orde is, waar verpaupering dreigt - in die context zou het fonds 

voor particulieren uitsluitsel kunnen bieden. Dat die beperktheid geldt is ook reden om 

weer na te denken over de blijverslening. College wil wenselijkheid en mogelijkheden 

daarvan ook onderzoeken maar daar ook realistisch naar kijken, want ook daarover klinken 

geluiden op dat het een mooi instrument is maar nog niet veel ingezet is. College gaat niet 

over één nacht ijs. Kijkt er wel naar, en misschien is het een mooie aanvulling op het pak-

ket dat Bedum haar inwoners kan bieden. College is evenals PvdA heel blij met dorpenco-

ordinator als schakel tussen mensen, organisaties en de gemeente. Dorpencoördinator en 

wijkaanpak blijven niet naast elkaar bestaan. De dorpencoördinator is te zien als een inten-

sivering/doorontwikkeling van de wijkaanpak; dus met de dorpencoördinator is het college 

aan de slag. Vindt steun voor stoplichtnota fijn maar onderschrijft ook kanttekening of dat 

behapbaar is naast het vele andere dat in september gedaan moet worden. Begrijpt echter de 

behoefte wel om terug te kijken naar het bestuursakkoord en te kijken of er nog accenten te 

geven zijn het laatste jaar. Staat daar zelf positief in, zal het intern opnemen, zegt toe dat bij 

de begroting in een of andere vorm wordt teruggekeken op het bestuursakkoord. College 

wil met minimale energie zoveel mogelijk bereiken en de raad in positie brengen. 
De Vries (VVD) stationsgebied: er ligt een taxatie, onderhandelingen daarover zijn nog niet afge-

rond. (CDA) Benodigde € 25.000,-- voor Omgevingswet is momenteel niet beter in te 

schatten. Invoering van de wet is complex. BMWE stellen een omgevingsvisie op. Be-

stemmingsplannen Bedum Kern en ~ Buitengebied worden niet geactualiseerd. Dat spaart 

€ 100.000,-- uit. Wel is deze € 25.000,-- als eerste aanzet nodig om beter inzicht te krijgen 

wat er op vooral de nieuwe gemeente afkomt. (CDA) wandelpaden: Bedum telt vele wan-

delpaden, initiatieven zoals Groene Ommetje in Zuidwolde kwamen hier ter tafel. Onder-

schrijft dat wandelpaden vanuit burgerparticipatie geïnitieerd zouden moeten worden. Maar 

daar zijn ook goede voorbeelden van zoals aanvraag bij leefbaarheidsfonds voor ook een 

ommetje in Onderdendam. Er is goede hoop dat Landschapsbeheer die subsidie gaat hono-

reren. In Bedum ligt er een plan om wandelen langs de Waldadrift te stimuleren en wordt 

er gewerkt aan een mooi plan voor een pad vanuit het centrum door de groene long naar het 

Walfridusbos. Bij de VVV liggen ook mooie kunst- en cultuurgerelateerde wandelroutes 

zoals een wandeling langs panden van de Amsterdamse School in Bedum en Onderden-

dam. Natuurlijk zijn er meer wensen. In het verleden bleken grondeigenaren niet altijd ge-

neigd routes op hun grond toe te staan. College staat open voor plannen voor wandelpaden, 

via cofinanciering is er e.e.a. te regelen, is daar optimistischer over dan het CDA. Proeft 

steun voor verharding paden begraafplaatsen. Er is zorg over vergroening van de grintpa-

den aldaar. Sinds vorig voorjaar is onkruidbestrijding met Roundup verboden voor overhe-

den. Bedum houdt zich daar keurig aan. Het effect is steeds sterker merkbaar o.a. aan de 

vele klachten erover. Buitendienst probeert dit te pareren met creativiteit. Asfalt blijkt be-

halve een factor 3 duurder ook niet handig, halfverharding is beter als je er nog bij wilt 

kunnen. Is positief gestemd over kansen voor een elders gebruikt nieuw materiaal, dat ook 

begaanbaar is voor rollators. Houdt cie. daarvan op de hoogte. Onderschrijft opmerkingen 

CU inzake groenonderhoud. College houdt zich sinds twee jaar strikt aan het budget maar 

de bezuinigingsopgave is niet gelukt. Dat er deze zomer handjes te kort te zijn is al te zien: 

het groen staat er absoluut niet mooi bij in Bedum, ondanks keiharde inspanningen van de 

buitendienst. Op veel plekken zijn kleine hoekjes omgevormd o.a. langs de Lijnbaan. 

Hoopt in september met voorstel naar raad te komen.  
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De Lijnbaan kende een lang proces dat vanuit Wijkaanpak plan-Oost ontstond. Die aanpak 

loopt goed maar vergt heel veel tijd en werd gehinderd eerst door ziekte intern in organisa-

tie, later ook door moeite om overige betrokkenen goed te betrekken. Resulterend plan kan 

naar verwachting op zoveel mogelijk draagvlak rekenen in die buurt. Wordt nog eenmaal 

besproken en dan omgezet in een raadsvoorstel om voor de Lijnbaan ook middelen te vra-

gen. De Lijnbaan en de Ommelanderdrift worden dit jaar dan tegelijk omgevormd. Dat 

wordt een grote slag om plan-Oost dat qua groen nu een drama is, weer op orde te krijgen. 

Verder zijn er tegenwoordig ook allerlei exoten te bestrijden en zie je door het verbod op 

chemische onkruidbestrijding steeds meer vergroening. Bij evaluatie eind deze zomer komt 

aan de orde hoe verder met onkruid op halfverhardingen. Zal buitendienst verzoeken ergste 

plekken met voorrang te behandelen maar dan nog laat je het op vele andere plekken weer 

liggen. Methoden zijn divers, beproefd wordt momenteel branden, maar ook heet water 

waar De Marne mee werkt. Roundup komt niet terug en vervangende methoden zijn min-

der effectief en 2 à 3 keer duurder. Deelt overigens dat je chemische onkruidbestrijding ook 

niet meer moet willen. Komt daarover na de zomer met een notitie en waarschijnlijk ook 

een verzoek om extra middelen. Neemt waar de excessen uit de hand lopen ook wel de 

vrijheid om daar iets aan te doen ook al zou dat buiten het huidige budget vallen.  
Van Lente Dankt voor complimenten inzake Twitter. College zal ingeslagen weg vervolgen. Spreekt 

het liefst van BMWE/toekomstige gem. het Hogeland. Dat patroon zal terug te zien zijn in 

VJN. Werkdruk ambtelijk apparaat heeft aandacht van college. Het gaat om een balans tus-

sen Bedum in de nieuwe gemeente vertegenwoordigen en meedenken over beleid en koers 

van die gemeente. College wil en moet daar een bijdrage aan leveren en roept ook de amb-

tenaren daartoe op. Getracht wordt de gaten die daarbij her en der vallen te vullen met de 

juiste mensen op de juiste plek. Komend raadsvoorstel inzake frictie ziet ook op middelen 

om die gaten te dichten. PvdA sprak van frustratie rond meerkosten in aardgasdossier. Dit 

heeft permanente aandacht van college. De lumpsum verdeling van rijksmiddelen waar el-

ke gemeente een beroep op kan doen voor dekking van meerkosten in het algemeen is door 

de toenemende hoeveelheid werk eigenlijk een verdeling van de schaarste, ook lopen die 

middelen weer af, wat nieuwe gesprekken met het Rijk vergt omdat dit werk op de ge-

meenten blijft afkomen. Dat heeft dus aandacht van het college. Ook rond Woz maakt de 

gemeente veel meerkosten. Bedum doet haar spreekwoordelijke stinkende best die gefinan-

cierd te krijgen, maar het helpt wel als je weet wie je die rekening moet sturen. Ook daar-

over zijn gesprekken in de regio en met het Rijk. Deelt zorg daarover, het heeft de aan-

dacht. Hoopt dat de cofinanciering gestand kan worden gedaan bij vaststelling van Begro-

ting ’18 om leefbaarheidsmiddelen zo ook inzetbaar te krijgen. Bouwactiviteiten rond scho-

len zijn steeds zichtbaarder. Overleg met NCG en schoolbesturen lopen gewoon. Voor-

naamste zorg is of de planning gehaald wordt. In de bouw zit wel eens iets tegen maar ho-

pelijk is een plan B niet nodig. Over koopstromenonderzoek spreekt college met onderne-

mers in Bedum en met de MWE-collega’s. Koopcentrum Scheve Toren en de bedrijven-

vereniging weten dat dit onderzoek er ligt maar het raakt vooral aan de detailhandel, dus 

daarover moet gesproken worden met Scheve Toren, VNO, Aldi en Scapino. Parallel daar-

aan vindt i.h.k.v. de herindeling overleg plaats over economie, economisch beleid. Daar 

kun je ook detailhandelbeleid onder scharen. Over koopzondagen is e.e.a. afgesproken, 

daarna ziet deze raad of die van Het Hogeland weer verder. Zoals te zien worden er aanpas-

singen gedaan aan de openbare ruimte in het centrum. De markt heeft een nieuw plekje ge-

kregen om ruimte te maken voor infrastructurele werkzaamheden. Conform afspraak met 

de raad doet de gemeente dus alles wat zij zelf kan doen. Rond het gezondheidscentrum 

zijn nog steeds ontwikkelingen gaande in de goede richting. College houdt zijn ogen en 

oren open om te horen of daar nog een rol voor de gemeente in is weggelegd, houdt druk 

op de ketel voor zover zij die kan opvoeren.  
De Jong Dankt college voor goede beantwoording van de vragen. CU deed voorstel voor deklaag 

begraafplaatspaden, wil zich niet te veel bemoeien met de uitvoering maar wel graag een 

begroting bij de gevraagde € 75.000,- zien. Tipt pfh. om bij keuze deklaag begraafplaats-

paden mee te nemen dat onkruidbestrijding bij halfverharding lastig is zoals pfh. zelf zei. 
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Begrijpt dat pfh. oordeel deelt over deplorabele staat van het groen. CU stelt voor verbete-

ring van die staat ook graag extra middelen beschikbaar mits goed wordt onderbouwd dat 

het op termijn beter wordt/kosten bespaart, ook voor overige groenonderdelen. Ziet ver-

slechtering van staat van het groen bij gelijke budgetten daarvoor als in het verleden. Ziet 

onderhoudsstaat graag weer op een goed niveau komen. Wacht voorstellen daarover inclu-

sief onderbouwing af op het moment dat de raad daar iets van moet vinden.  
Koster Dankt ook voor de beantwoording. CDA geeft evenals CU geen carte blanche voor over-

schrijding kosten groenonderhoud, daar moet een gedegen plan bij liggen. Verschilt wel 

met CU van mening over vormgeving van plan. CDA riep op tot extra investering in om-

vorming van groen, bijv. in snippergroen, teneinde kosten op termijn te drukken, maar dat 

moet dan wel handen en voeten krijgen en vlotter dan dit ging bij de Lijnbaan. Met een 

goed plan zal het CDA zeker instemmen maar niet met een carte blanche op onderhouds-

kosten.  
De Jong Ziet geen tegenstelling tussen standpunt CDA en CU in dezen. CU zegt exact hetzelfde: 

CU wil wel investeren mits er een goed plan ligt. Als er met omvorming een besparing be-

reikt kan worden wil ook de CU daarop mits goed onderbouwd middelen inzetten. 
Journée Dankt college voor beantwoording. Stoplichtnota is prima idee mits haalbaar voor ambte-

lijk apparaat. Keurt extra geld voor groenonderhoud goed: groen verloedert echt in Bedum.  
Heres Dankt college voor beantwoording. Als bij evaluatie groenonderhoud goede plannen liggen 

is PvdA bereid portemonnee te trekken. Vraagt pfh. om maaibeleid in die evaluatie mee te 

nemen: gras staat in het buitengebied erg hoog, wat soms tot gevaarlijke situaties leidt. Ziet 

daar graag iets aan gedaan worden. Geeft schoonmaakazijn als onkruidbestrijdingsmiddel 

in overweging. Vraagt inschatting van openstaande declaraties van Bedum bij NAM. Is blij 

met toezegging aanleg ledverlichting Wetraveld Noordwolde: de VV wacht daar al lang op 

en denkt daar positief in mee. Wacht voorstel in september af. In raadsklankbordgroep is 

forse kritiek op onderbouwing bij begroting herindelingskosten geweest. Mw. Zock heeft 

de raden de gereedliggende onderbouwing bij de verdeling van de € 3,1 mln. frictiekosten 

toegezegd. Burgemeester had het over zichtbare bouwactiviteiten rond scholen. Weet dat er 

alleen iets afgebroken is: de Horizon en dat er ingebroken is in de Walfridusschool. In 

Zuidwolde wacht men nog op plannen inzake Togtemaar- en Regenboogschool. Vindt 

bouwactiviteit dus nogal tegenvallen en denkt dat in VJN terecht krapte rond tijdpad wordt 

gesignaleerd.  
vd Kolk VV Noordwolde wacht al lang, maar het is wel altijd tweerichtingsverkeer geweest. Het is 

niet zo dat dit ze verrast. Er is wel nadrukkelijk gezegd dat het heel mooi zou zijn als de 

verlichting voor de herfst aangelegd is. Die behoefte wordt wel gevoeld, dat is ook stevig 

bepleit vorig jaar. College trekt daarin samen op met bestuur VV Noordwolde en streeft er-

naar dat er in september iets te beslissen valt.   
De Vries CU zegt dat budgetten groenonderhoud hetzelfde zijn als in voorgaande jaren en het groen 

navenant goed onderhouden zou moeten zijn maar het groenonderhoud was zo goed dank-

zij forse structurele overschrijdingen van de budgetten bij NJN, waar hij desgewenst een 

overzichtje van kan geven. De laatste twee jaar wordt strikt vastgehouden aan de kaders 

van de begroting. Is dat ook nu van plan maar komt na de zomer wel met een plan om zo 

goed mogelijk te onderbouwen wat de diverse methoden opleveren om toch extra budget te 

gaan vragen. Inzake maaionderhoud krijgt gemeente zowel bij vroeg als laat maaien klach-

ten. College probeert middenweg te vinden en bloempjes en beestjes en de biotoop zoveel 

mogelijk te behouden. Recentelijk zijn de meeste bermen gemaaid en op onveilige plekken 

worden de bochten met voorrang gemaaid.   
Van Lente Rekende sloopwerkzaamheden ook als bouwactiviteiten maar beaamt opmerking PvdA dat 

er van bouw van scholen als zodanig nog geen sprake is. Gaswinninggerelateerde kosten 

betreft € 150.000,--. Woz-meerkosten gem. Bedum over jaren ’14-’16; het betreft ambtelij-

ke kosten i.v.m. bezwaar en beroep. In genoemde lumpsum wordt Bedum al gecompen-

seerd voor meerkosten toezicht, handhaving en andere algemene componenten. Maar zoals 

gezegd wordt het beroep op de pot met geld door meerdere gemeenten groter zonder dat de 

pot zelf groter wordt.  
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Merkte al op dat er bij het scholen- en zorgprogramma activiteiten bij komen. Gemeenten 

onderling moeten uitmaken of ze daar extra geld voor gaan vragen. Ook daarvoor geldt dat 

het zoeken van de juiste postbus om dat aan te boren complex is. College probeert in beeld 

te houden welke kosten Bedum extra maakt. Voor wat betreft uren is dat lastig, uren zijn 

soms aan meerdere zaken tegelijk besteed, bij leges e.d. is het wat makkelijker, of het geld 

allemaal terug te krijgen is, is de vraag maar college is daar wel mee bezig.  
Voorzitter Constateert dat VJN goed nieuws was voor Bedum mede vanwege gunstige uitslag meicir-

culaire en goede meerjarenramingen. Of het meerjarig resultaat uiteindelijk agv tegenval-

lende resultaten bij Werkplein Ability afvlakt staat te bezien. Dit alles wordt nog vervolgd 

en kan tot 2020 nog alle kanten opgaan. Stuk komt terug als hamerstuk in raad 13 juli a.s.. 
 

4.  Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

. 

5. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.39 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de gecombineerde VROM/ABZ vergadering van 7 september 2017, 

 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen cie. ABZ 27 juni 2017 
Vd Kolk 3. Voorjaarsnota 2017 Pfh zal mits er voldoende ambtelijke capaciteit voor is intern opnemen 

of het idee van een stoplichtmethode (CU) realiseerbaar is. Bij de Be-

groting ’18 zal in elk geval in een of andere vorm worden teruggekeken 

op het bestuursakkoord. 
De Vries 3. Voorjaarsnota 2017 Na de zomer komt er een evaluatie van het groenonderhoud en een plan 

met onderbouwing voor de verdere aanpak van het groenonderhoud.  

 


