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Verslag van de vergadering van de gecombineerde raadscommissies Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke ordening en Milieu en Algemene Bestuurlijke Zaken, gehouden op 6 september 2018 om 

19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Blomsma, Van Bruggen, Doesburg, Heres, Hoekzema, 

Journée, De Jong, Kuiper, Rus, Rutgers-Swartjes, De Vries 

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Kastermans 

M.k.a.:     Koster, De Jonge, wh. De Vries  
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt dat dhr. Koster en dhr. De Jonge zich 

hebben afgemeld en dat weth. De Vries afwezig is i.v.m.m het overlijden van diens vader. Betuigt de 

wethouder namens cie. deelneming met dit verlies. Agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Verslag combineerde vergadering VROM en ABZ van 5 juli 2018 
Tekstueel 

/ n.a.v. 
Op p.5, de zin “Verder speelt in de realisatiemogelijkheid mee (…) faciliteren doet.” 

schrappen wegens onbegrijpelijkheid. Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld. 
 

3. Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw 

“Togtemaarschool” aan De Vlijt te Bedum 
Heres PvdA heeft n.a.v. bericht dat buurtbewoners vinden dat de gemeente geen eerlijk spel in 

dezen speelt, goed gekeken of raad gerechtigd is verklaring van geen bedenkingen af te ge-

ven, ook omdat er kennelijk rechtszaken spelen inzake de waterhuishouding in het gebied. 

Is tot conclusie gekomen dat raad gerechtigd is voorliggend besluit te nemen en gaat ak-

koord.  
De Jong Bedankt college voor nogmaals voorleggen van dit besluit, dit is goed gezien de onrust die 

erover bij bewoners heerst. Ook inzake omgevingsvergunning zijn er geen nieuwe bezwa-

ren ingediend, de ruimtelijke onderbouwing en procedures daaromheen zien er goed uit. 

Gaat daarom weer akkoord.  
Van 

Bruggen 
Constateert dat tegen voorliggende verklaring geen zienswijze is ingediend en het plan on-

gewijzigd is. Aan voorwaarden om de verklaring definitief te maken is voldaan. Akkoord. 
Journée VVD kan niet akkoord gaan met voorstel nu plan niet gewijzigd is, had graag overeen-

stemming met buurt en z.s.m. nieuw plan voor openbare school op deze locatie gezien.  
Van Lente College meende er goed aan te doen besluit nogmaals voor te leggen wegens complexiteit 

van de materie. Als raad instemt met dit besluit kan college de omgevingsvergunning afge-

ven. Kent krantenkoppen in dezen ook. Tegen een afgegeven omgevingsvergunning staat 

rechtstreeks beroep open bij de rechtbank. De rechtszaken rond de waterhuishouding die 

dhr.  Heres noemde staan los van wat ter tafel ligt: de planologische procedure sec. Maar 

kunnen vertraging opleveren bij de uitvoering van het eind deze maand te nemen besluit 

over wat er al dan niet mogelijk is ter plekke. Niet meer maar ook niet minder, want hier-

mee geeft de raad aan dat de school mag komen op de plek die een meerderheid van deze 

raad de meest gewenste vindt. Dankt voor de steun voor deze richting.  
Voorzitter Begrijpt dat de VVD dit punt wel als bespreekpunt naar komende raad toegeleid wil zien. 
 

4.  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bed & breakfast aan de 

Bedumerweg 34 te Onderdendam 
Heres Nieuwe bestemming voor onderhavig rijksmonument is verrijking voor dorp Onderdendam 

en wijde omgeving, PvdA is daar blij mee. Heeft indruk dat er procedureel iets is misge-

gaan rond voorliggende ontwerpverklaring. Mist verslagen van inspraakavonden d.d. 14-7-

‘17 en 18-1-‘18 en planschadeovereenkomst die wel bijlagen waren bij ‘ruimtelijke onder-

bouwing’ d.d. 31-1-‘18. Zou verslag inspraakavond d.d. 20-7-‘18 ook graag aan dossier 

toegevoegd zien. Omwonenden blijken deze verslagen ook niet gehad te hebben. Vindt dat 

niet correct.  
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Had graag gezien dat deze bijeenkomsten in gemeentelijke rubriek waren aangekondigd, 

zodat alle belangstellenden in de gemeente van de plannen kennis hadden kunnen nemen 

i.p.v. een, in eerste instantie ook nog beperkt, aantal omwonenden. Omgevingsvergunning 

lijkt te zijn verstrekt op 22-12-2017 maar lijkt nadien niet in Noorderkrant te zijn gepubli-

ceerd. Wel werd in rubriek ‘nieuws uit uw gemeente’ van 14 t/m 20-3-‘18 de ontvangst van 

de omgevingsvergunning voor restauratie van kerk/monument Bedumerweg 34 Onderden-

dam, ontvangen 2-3-‘18, gepubliceerd. In week 15-5-‘18 werd in diezelfde rubriek verle-

ning van omgevingsvergunning voor restauratie van kerk ‘en toren’ zelfde adres vermeld. 

Uit dit alles blijkt dat er alleen sprake is van het restaureren van het rijksmonument en dan 

ook nog eerst alleen vermeld als ‘kerk’ later als ‘kerk en toren’. Niets over oprichting b&b. 

Hoe verklaart college dit? Rijksmonumenten zijn aan strenge eisen onderworpen als het om 

bouwkundige wijzigingen gaat. Constateert dat de keuken zal worden afgebroken maar 

mist vermelding van contact daarover met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die toe-

stemming moet verlenen.  
De Jong CU kiest voor iets andere insteek dan PvdA. Vindt het heel goed dat met de lokale gemeen-

schap is nagedacht over invulling van dit rijksmonument. Voor vele kerken die leeg komen 

te staan moet nieuwe invulling worden gezocht. Dankt “ Stichting Oude Groninger Ker-

ken” en betrokken dorpelingen voor hun inzet op dat punt. Bijzonder is ook de toevoeging 

van de b&b aan de achterzijde, naast restauratie van de kerk. Door buiten bestaande kaders 

te denken is behoud en exploitatie van dit pand mogelijk en kan het belangstelling genere-

ren voor cultureel erfgoed, architectuur en bezoeken aan dit mooie dorp. Hoewel inderdaad 

niet alle rapporten bij de stukken zaten is de inbreng wel samengevat en is daarop gerea-

geerd. Is positief dat de buurt in de plannen gekend is en een stem in de aanpassing ervan 

gehad heeft, en dat de b&b is afgestemd op bouwmassa’s en – hoogten in de omgeving. 

Dat op p. 2 onder b staat dat er geen groen verloren gaat door realisatie van b&b, klopt ju-

ridisch: de bestemming was maatschappelijk en niet groen, maar er gaat wel groen wijken 

voor bebouwing. Vindt gekozen bewoording niet houdbaar naar de inwoners toe. CU is wel 

bereid hierin mee te denken, vindt ruimtelijke onderbouwing goed, gaat akkoord met voor-

stel. 
Van 

Bruggen 
CDA ziet dit soort aanvragen graag. Verandering van een historisch pand zowel aan de 

binnen- als buitenkant, i.s.m. en i.o.m. omgeving. Aan voornaamste bezwaren uit de omge-

ving is gehoor gegeven en planuitwerking voldoet zelfs aan eisen van goede ruimtelijke 

onderbouwing. Akkoord.  
Blomsma VVD is zeer content met voorliggende plannen die niet alleen het monumentale pand hel-

pen behouden maar ook een nieuwe impuls aan het dorp geven. De beoogde maatschappe-

lijke ruimte (tentoonstelling dan wel rouw & trouw) vervult meer dan de bestaande behoef-

te. De b&b past gezien de tekeningen uitstekend bij karakter van Onderdendam en is expo-

nent van gewenste kleinschalige toeristische ontwikkeling. VVD staat volledig achter de 

plannen. Bedenkingen van omwonenden zijn ongegrond want ondervangen m.u.v. die in-

zake de parkeerruimte. De bestaande parkeerruimte mag dan de behoefte dekken maar als 

andere bezoekers, personeel e.d. standaard op de Bedumerweg moet parkeren, daar de 

doorstroming belemmerend, lijkt dit de VVD niet gezond. Kan college daar nog eens naar 

kijken? 
Van Lente Dankt voor steun van VVD. Titel van voorstel, ‘de mooie tijd’ roept romantisch beeld op, 

verwijst naar zowel de tijd dat gasten verblijven als naar de klokken die daar geëxposeerd 

worden als naar de architectonische periode, de jaren ’30. Parkeerruimte in Onderdendam 

houdt niet over. Ter plekke meer parkeergelegenheid creëren lijkt tamelijk ondoenlijk, zou 

eerder kiezen voor pragmatische insteek en nagaan of het waterschapsterrein soelaas kan 

bieden voor gasten ’s avonds en ’s nachts. Dankt CDA voor de insteek dat fractie dit soort 

verandering graag meemaakt. Is ook blij met lovende woorden van CU inzake restauratie, 

invulling van de kerk en toevoeging van b&b. Denkt niet dat het voorstel poogt te verhul-

len dat er groen zal verdwijnen - er is sprake van het weghalen van enig opschot, aanvraag 

van een kapvergunning en het verdwijnen van een deel van de groenstrook – maar kan be-

grijpen dat dit qua terminologie wat duidelijker zou kunnen zijn.  
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Bestemming technisch is het eenduidig: er verdwijnt geen groen want dat was de bestem-

ming ook niet. Sluit uit dat zaken moedwillig niet ter inzage zijn gelegd, het moet een 

kwestie van vergeten geweest zijn. College zal dat herstellen voor komende raadsvergade-

ring. Hoopt dat commissie. de griffie in voorkomende gevallen tijdig hierop aanspreekt. 

PvdA geeft tijdpad van wat wel en niet in de krant heeft gestaan en merkte op dat een eer-

dere omgevingsvergunning alleen leek te gaan over de restauratie. College wil best een 

tijdschemaatje produceren van aanvragen en publicaties zodat raad e.e.a. beter kan duiden 

maar daar zal de omgevingsvergunning voor de b&b dus niet in opduiken want die staat 

voor mogelijkerwijs verderop dit jaar op de rol zo de raad al besluit de verklaring in ont-

werp af te geven en zo er al geen zienswijzen zijn die dat zouden verhinderen. Zal dus 

z.s.m. zorgen voor ter inzage legging van stukken die niet ter inzage lagen en een tijdsover-

zicht van wat er wanneer gepubliceerd is en waarover. Overige vragen zagen vooral op de 

groenbestemming en de steun voor het voorstel heeft zij graag aanvaard.  
Heres PvdA is nogmaals alleen maar blij met dit initiatief en feliciteert de initiatiefnemers met de 

totstandkoming hiervan, maar heeft omgevingsvergunning die in het stuk wordt aangekon-

digd, niet gezien en vindt dat procedures goed moeten worden doorlopen. Wel is sprake 

van restauratie van een kerk en later ook nog een toren. Worden die omgevingsvergunnin-

gen dan ingetrokken? Wacht graag de ontbrekende stukken en toegezegde tijdlijn af.  
Blomsma Is niet gerust op het aspect van parkeerruimte, maar VVD gaat verder zondermeer akkoord. 
Van Lente Herhaalt richting VVD dat het thema parkeren nog onderwerp van gesprek zal zijn met de 

initiatiefnemer en vertrouwt verder op haalbaarheid van genoemde pragmatische insteek. 

Vergat in eerste termijn te vermelden dat dit initiatief mooi voortbouwt op een traditie, de 

Amsterdamse School wordt al langer tentoongesteld in de kerk in Onderdendam, vorig jaar 

met een boek van Albert Wiersema, dit jaar met een boek van architect Karst Zevenberg 

dat daar morgen 6 sept. gepresenteerd wordt. Hoopt dat het tijdpad e.e.a. verduidelijkt. 

Sluit niet uit dat er eerder omgevingsvergunningen zijn afgegeven voor werkzaamheden, 

maar de omgevingsvergunning die nu aan de orde is wordt pas mogelijk als raad college 

planologisch de ruimte geeft voor de gevraagde wijziging van functie zodat een b&b moge-

lijk wordt.  
Voorzitter Concludeert dat PvdA niet tegen voorstel is maar e.e.a. graag zorgvuldiger zou zien. Stuk 

gaat wel als bespreekpunt naar raad.  
. 

5. Aanvraag bijdrage fase 2 voor renovatie en verbouw van dorpshuis “De Kern” in Zuid-

wolde 
Rus Vindt het geweldig dat een gemeenschap als Zuidwolde in staat is voorliggende plannen te 

realiseren. Complimenteert stichtingsbestuur en vrijwilligers hiermee. Akkoord.  
De Jong Achtte het plan toen de eerste fase aan de orde was te groot om in één keer uit te voeren. 

Dankzij inzet van betrokkenen kwam het in een stroomversnelling en kan het alsnog in één 

keer worden uitgevoerd. Omdat het hele dorp van de voorzieningen kan meeprofiteren is 

het terecht hiervoor de pot Leefbaarheidsgelden hiervoor te gebruiken. Akkoord. 
De Vries Is ook positief verrast over snelle gang van zaken. Schitterend dat het hele plan nu in één 

keer kan worden uitgevoerd, een knap staaltje burgerinitiatief van de Zuidwoldenaren. Fan-

tastisch dat er al zoveel harde toezeggingen binnen zijn. CDA is uiteraard akkoord.  
Hoekzema Verbouwing geeft impuls aan leefbaarheid van Zuidwolde. Groot voordeel dat de renovatie 

nu in één keer ter hand genomen wordt. VVD gaat dan ook met groot genoegen akkoord.  
Van Dijk College ging er vorig jaar oktober inderdaad vanuit dat het project in tweeën moest en an-

ders misschien niet haalbaar was. Vervolgens bleek dat er toch m.n. bij de provincie een 

heel positieve insteek was. Dit plan scoorde bovenin het lijstje subsidieaanvragen. Dat 

heeft men uitstekend opgepakt. Het is ook mooi dat dit nog in de gemeente Bedum gereali-

seerd kan worden voor het volledig gedachte bedrag. Bedoeling is om dit volgend voorjaar 

ter hand te nemen. Daarmee blijft een stukje bebouwing van Zuidwolde ook weer behou-

den en krijgt de functie van huisarts ook een veel betere plek. College is er net zo content 

over als cie.  
Voorzitter Constateert dat dit agendapunt als hamerstuk naar de raadsvergadering kan.  
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6. Fietsstrategie gemeente Bedum 
Kuiper Mooi dat deze fietsstrategie er ligt. Document is doorwrocht en helder ook qua doelstellin-

gen. Rapport liet zes jaar op zich wachten. Het zij zo. Gaat in principe akkoord maar heeft 

opmerkingen en vragen. Mist in kader op p.5 scholen en sportvoorzieningen als participan-

ten in doelprojecten. Is het mogelijk daar nog specifieke  projecten voor te formuleren? P. 7 

Ellehuizerkleipad loopt tussen Bedum en Ellerhuizen en niet Zuidwolde. P.8 waarom wordt 

voor minder gebruikte bushaltes geen onderzoek gedaan naar benodigde maatregelen voor 

kwaliteitsverbetering? Zijn er gebruikscijfers bekend van de bushaltes? Wat zijn m.a.w. de 

criteria om voor genoemd onderzoek in aanmerking te komen? P.12 project 16, is het een 

idee om klaar-overs/verkeersbrigadiers in te zetten t.b.v. verkeersveiligheid nabij scholen? 

Vond niets terug over Plattenburgervoetpad dat bushalte aan Groningerweg verbindt met 

Plattenburg en Noordwolde. Acht beter onderhoud hiervan noodzakelijk en vindt aanleg 

van verlichting langs en verbreding van het pad niet per se noodzakelijk maar wel gewenst.   
De Jong Ineens ligt er nu het stuk waar herhaaldelijk om is gevraagd vanwege toenemende mobili-

teit door de komst van elektrische fietsen. Een eerder stuk in 2012 gaf de aftrap in dezen. 

Actualisatie van en investeren in de fietsstrategie is belangrijk. Rapport is goed opge-

bouwd. Het stimuleren van het fietsen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van 

fietspaden is goed. Dit rapport moet niet in de la verdwijnen maar actief worden opgepakt 

in Het Hogeland. Praktisch punt is voldoende stallingsmogelijkheid: dit is iets om meteen 

goed te regelen bij de uitvoering van plannen voor het stationsgebied. Bijzonder van dit 

plan is dat de raad dit wel vaststelt maar er verder geen invulling aan geeft. Het is goed de 

bedragen bij de overdracht mee te nemen. Maar om nu ook meteen al deelprojecten in de 

straks vml. gemeente Bedum mee te nemen lijkt de CU erg beperkend voor de toekomstige 

gemeente. Dus het is goed dit in Het Hogeland wel direct te agenderen maar in een breder 

verband. CU reageert daarom ook niet op individueel elk deelproject. Dit laat onverlet dat 

CU blij is dat het plan er nu toch nog ligt in deze gemeente.  
De Vries Lang op gewacht en nu eindelijk verschenen. Vindt rapport prima leesbaar maar stimuleren 

van fietsgebruik een verhaal voor de Bühne. Zou dit veel concreter willen zien. Doet ge-

meente zelf als werkgever al mee aan project Rij2op5? Immers ook in dit huis komen niet 

alle medewerkers en bestuurders uit Bedum. Dit hoofdstuk kan concreter. Wel spreken de 

diverse nieuwe routes die worden voorgesteld de fractie aan, zoals de nieuwe oostwestver-

binding naar Sauwerd. CDA zou graag een aantal onderzoeken naar voren halen, immers 

van onderzoek naar aanbesteding vergt een aantal jaren. Gaat dit rapport alvorens definitief 

te worden nog voor aanvullingen, opmerkingen, inspraak naar derden of is dat al gedaan? 

Misschien zijn er nog clubs, inwoners met mooie voorstellen om fietsgebruik te stimuleren.  
Blomsma VVD kan zich prima vinden in gedachte achter de fietsstrategie en goede bedoelingen die 

erin staan. Vindt omgekeerde volgorde qua nu genoemde uitvoeringsfases logischer dus 

eerst een fietsstructuur realiseren en investeren in kwaliteit daarvan; daarna fietsgebruik 

stimuleren. Mist aandacht voor kruisingen van fietspaden-plus met het geplande 380kV-

traject. In huidige gemeente Bedum gaat dat om het gebied ten zuidoosten van Zuidwolde. 

Mist in de komende gemeente Het Hogeland hetzelfde. Vraagt of pfh. daar iets van kan 

zeggen.   
Van Lente Rapport bleef lang uit maar intussen werd wel e.e.a. gerealiseerd bijv. t.b.v. de fietsveilig-

heid op de Waldadrift en een schuilvoorziening voor fietsers bij de Nije Klap. Maar inder-

daad vroeg dit item uit het bestuursakkoord van zes jaar geleden nog om realisatie. Dat die 

lang uitbleef kwam door werkdruk en andere prioriteiten maar stilzitten deed het college 

niet, denk aan de gesprekken in commissieverband over veiligheid rondom scholen. Zal 

een specifiek rapport inzake veiligheid schoolomgevingen Bedum waar CDA en PvdA aan 

refereerden ook nog even ter inzage leggen zodat dat als inspiratiebron kan dienen voor 

toekomstige gedachtenvorming daarover. Het stuk is geen louter papieren exercitie over 

fietsveiligheid.  
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Weliswaar gebeurt er ook zonder zo’n fietsstrategie veel goed werk zoals een clinic veilig 

fietsen voor 70-plussers die voor a.s. 13 september gepland staat en hoef je als gemeente 

niet op zo’n dik rapport te wachten om tot actie over te kunnen gaan, maar anderzijds staan 

er, zoals de fracties ook zeggen, veel zinnige zaken in die zeer het borgen, vasthouden, geld 

voor vinden en zo mogelijk vlot uitvoeren waard zijn. Dat is precies wat het college ook 

beoogt met voorliggend voorstel. Veronderstelt dat alle BMWE-gemeenten dit soort docu-

menten hebben liggen zodat Het Hogeland daar op voort kan bouwen met verdere concreti-

sering en middelen. In die zin is het geborgd maar van het college kan verder niet verwacht 

worden dat het nog allerlei onderzoeken in dezen laat uitvoeren of flink wat asfaltmeters 

gaat maken tot 1-1-‘19, ook al niet omdat de tijd daarvoor ontbreekt. De waarde van dit 

stuk is dat inzichtelijk is gemaakt wat er in Bedum nodig is om het fietsgebruik verder te 

stimuleren. Begrijpt vraag van VVD wel maar denkt dat je parallel aan de planmatige kant 

van de strategie concreet de kwaliteit van fietspaden kunt verbeteren en de verkeersveilig-

heid concreet kunt bevorderen, daar zit geen volgordelijkheid in. Constateert – dit op vraag 

van CDA – dat het fietsenhok bij het gemeentehuis best vol is. Vindt de vraag overigens 

een prima aansporing om zelf ook vaker per fiets te komen. Het dilemma is dat je als het 

regent liever per auto komt en gemakshalve je kinderen vaak met de auto naar school 

brengt. Het komt aan op gedragsverandering om dit liever per fiets te willen gaan doen. 

PvdA mist vermelding van een paar stakeholders. Uitputtend vermelden was eigenlijk on-

mogelijk maar de strekking van het stuk is wel degelijk om met alle mogelijke stakeholders 

te verkennen wat er nodig is om het fietsgebruik te stimuleren. Al in de oorlog was er ver-

warring over het Ellerhuizerkleipad. Tanks van Canadezen dachten o.b.v. stafkaarten dat 

dit pad liep van de Oosterseweg naar Bedum. Ook nu nog rijdt er wel eens een ambulance 

verkeerd die denkt dat je er met vier wielen terecht kunt. Denkt dus dat het klopt dat dit pad 

van Bedum tot Ellerhuizen loopt. Er is geen intentie om het Plattenburgervoetpad op te 

waarderen tot fietspad. Dit college denkt dat het vooral een voetpad moet zijn. Dacht dat 

het ook een oud kerkenpad is richting Noordwolde waar wellicht een historisch ~ en erf-

goedperspectief omheen hangt. De onderhoudsvraag van dit wandelpad kan altijd nog even 

aan de orde komen. Een overzicht van bushaltes en het gebruik ervan kan gewoon geleverd 

worden door het OV-bureau. Investeren in wachtvoorzieningen bij elke bushalte is moge-

lijk maar is aan de raad. Dit stuk stelt voor de kwaliteit van veelgebruikte bushaltes te ver-

hogen. Begrijpt vraag van VVD over kruisingen van fietspaden met de 380kV-lijn niet ge-

heel. Ziet op p. 2 dat middelen ter compensatie van verlies van natuur e.d. door de aanleg 

van de 380 kV lijn zouden kunnen worden ingezet om de fietsinfrastructuur te verbeteren.  
Heres Meent dat het “Rondje om de Noord” daaruit bekostigd wordt.  
Van Lente Begrijpt dat sommige voorstellen in deze strategie worden gefinancierd met compensatie-

middelen vanuit de 380kV. Wellicht dat herformulering van de vraag tot een beter ant-

woord leidt. Zoekt nog uit hoe het zit met inspraak op dit plan waar het CDA naar vroeg.  
De Jong Onder O.11 project gerelateerde zaken staat "Onderzoek naar mogelijkheden aanleggen/ 

uitbreiden voet-/fietspaden vanuit Westerdijkshorn richting en langs Oude Ae en Sau-

werd.". Dat is het voet-/fietspad dat met de 380kV kruist, waar de VVD op doelt.  
Blomsma Dat klopt, maar er zijn er wel meer dan alleen dit pad. 
Voorzitter Proeft los daarvan brede instemming, dit agendapunt kan als hamerstuk naar de raad. 
 

7. Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & 

Zorg 
Rus Mist in onderliggende stukken aanbeveling dat personele versterking van RIGG noodzake-

lijk is. Had dat graag in de map aangetroffen. Ziet memo 24-6-‘18 inzake opbouw tekort 

jeugdhulp BMWE graag in cie. besproken. Heeft minister van VWS de aan hem gestelde 

brandbrief d.d. 13-6 jl. al beantwoord en zo ja, kan commissie de inhoud daarvan ontvan-

gen?  
Doesburg Aanbevolen maatregelen zijn absoluut noodzakelijk om kosten jeugdhulp binnen de perken 

te houden. Daarmee samenhangende begrotingswijziging is even slikken maar kan slechts 

geaccepteerd worden. CU voelt geen behoefte zienswijze in te dienen.  
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Rutgers Benodigde begrotingswijziging is helaas niet anders. Hoe eerder de verbeteringen worden 

doorgevoerd, hoe beter. CDA voelt geen behoefte zienswijze in te dienen. 
Journée Concreet gaat het hier om de implementatie van de aanbevelingen van de Taskforce Sturing 

Uitgaven Jeugdhulp 2
e
 helft dit jaar. Met die implementatie wordt gestreefd meer grip te 

krijgen op meer doelmatige jeugdhulp en op de financiële middelen. In dit rapport is in de 

BMWE-gemeenten gekeken welke grote verschillen er tussen 2016 en ’17 zijn. In ’17 zijn 

27 jeugdigen meer geholpen tegen bijna € 2.000.000,-- aan meerkosten voor jeugdigen. Uit 

rapport blijkt een enorme zoektocht naar de juiste manier van aanmelding, indicatie stellen, 

grenzen van de jeugdwet, en de wijze van registreren. De ICT-problematiek lijkt onoplos-

baar te zijn. Wat zijn de juiste zorgaanbieders: neemt men ZIN of PGB? En hoe goed gaat 

iedereen samenwerken, met o.a. de huisartsen, de specialisten en met de zorgaanbieders 

onderling? Gaf in eerdere commissievergaderingen al haar zorgen hierover aan. Naar aan-

leiding van Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp van 21 maart 2018 zei de wethouder dat 

er misschien een principiële discussie nodig is of men niet doorschiet in zorgland en of de-

ze kosten van jeugdhulp afgezet tegen de demografische ontwikkelingen op termijn nog vol 

te houden is, zei de wethouder. VVD deelt die zorgen en gaat die discussie graag aan. Laat 

duidelijk zijn dat de VVD vindt dat ieder kind of jeugdige recht heeft op hulp als hij dat 

nodig heeft. Het gaat hier vooral om de manier waarop dit georganiseerd wordt. Den Haag 

gaat dit financiële probleem niet oplossen voor gemeenten. Daarmee zal dit ten koste gaan 

van andere projecten. RIGG wordt een steeds grotere organisatie terwijl gemeenten deze 

taken in eigen hand zouden moeten nemen. In ’12 kwam er bij de decentralisaties van zorg 

heel veel op de gemeenten af. Gemeenten gingen provinciebreed samen in de slag met ge-

vestigde zorgaanbieders maar het was oude wijn in nieuwe zakken, de gewenste vernieu-

wing bleef uit, veel bureaucratische rompslomp kwam ervoor in de plaats. Voor hetzelfde 

zorgaanbod wordt nu aanzienlijk meer betaald, dit staat los van de inflatie. Er is op basis 

van ‘stuurknoppen’ een implementatieplan geschreven dat komend najaar gereed zal zijn. 

Het idee van ‘stuurknoppen’ is erg populair in het sociaal domein. Het geeft het gevoel van 

een flipperkast, zonder betrokkenheid. Nu nog de mensen vinden met de kennis en kunde 

om aan die knoppen te draaien met gevoel voor de inhoudelijke aspecten. Gemeenten moe-

ten zich echt afvragen of ze zo verder willen. Vraagt de wethouder dan ook, wat hij hier 

aan gaat doen.  
Van Dijk N.a.v. rapportage van Taskforce Sturing Uitgaven Jeugdhulp blijkt dat er nog € 150.000,-- 

bijgeplust moet worden. PvdA mist onderbouwing, maar in bijliggende stukken is tot op 

tienden van fte’s onderbouwd welke personele versterking nodig is inzake contractmana-

gement, data-analyse & informatievoorziening, business control/financiën. Db en AB van 

PGGZ oordelen dat dit terecht is. VVD heeft hier een andere mening over maar PGGZ 

constateert gewoon dat er een onderbezetting is om op een goede manier jeugdhulp te bie-

den, het initiatief in de hand te houden en de contracten goed te doen. Rapport van Task-

force zat niet bij stukken maar de gegevens staan wel in het stuk vermeld. PvdA vraagt zich 

af of het verstandig is het rapport in commissieverband te bespreken. Vindt het de vraag of 

men dit nog per gemeente moet doen c.q. dit niet beter in Hogelandverband gedaan kan 

worden. Zet dit echter graag op agenda als gedachtewisseling hierover gewenst is. De VVD 

refereert net ook al aan de uitkomsten die daar in staan. Heeft nog geen antwoord gezien op 

brief aan minister. VNG ontvangt meer van die geluiden en heeft er aandacht voor. Vindt 

benadering van VVD in dezen wat te somber, want nadat jeugdhulp overkwam van het 

Rijk doen gemeenten met minder geld veel meer en maken mensen er ook meer gebruik 

van, nu het meer nabij is en gemeenten en huisartsen zelf degenen zijn die doorverwijzen. 

Deelt de mening dat er keuzes gemaakt moeten worden en fundamentele gesprekken over 

nodig zijn. Helaas heeft gemeente te stellen met grotere vraag en geringere financiën.  
Rus Als andere fracties geen behoefte hebben het eindresultaat te bespreken, laat PvdA dat punt 

varen. Gaat verder akkoord met besluit om geen zienswijze in te dienen. 
Journée Leest op p.9 duidelijk dat kosten van ZIN en PGB opgeteld gestegen zijn van € 9.000.000,-

- in ‘16 naar € 11.000.000,-- in ’17. Voor bijna € 2.000.000,-- meer zijn 27 kinderen meer 

geholpen.  
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Van Dijk Voorstel betreft indiening van zienswijze op begrotingswijziging voor RIGG. Bestrijdt 

suggestie dat het veel meer gaat kosten terwijl er nauwelijks meer voor gebeurt. VVD refe-

reert aan een ander stuk, waarvan PvdA oppert om het eens apart te bespreken, maar dat is 

iets anders dan wat voorligt, dat is een BMWE-verhaal en dus een ander onderwerp. Maar 

acht het alleszins redelijk om dat stuk apart te bespreken want dat brengt duidelijkheid.  
Journée Constateert dat in voorliggend stuk alle punten van RIGG staan waar tekorten voorkomen.  
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan en dat het BMWE-stuk in het presi-

dium zou kunnen worden besproken.  
 

8. Rondvraag 
Heres Constateert dat klok in gemeentehuis al een aantal maanden stilstaat. Zou het leuk vinden 

als deze klok weer op gang is gebracht voordat de gemeente Bedum niet meer bestaat.  
Van Lente Kan dat laatste niet toezeggen, het wordt wel gepoogd maar blijkt lastiger dan gedacht. 
 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.46 uur. 
 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergaderingen van 4 oktober 2018, 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 6 september 2018 
Van Lente 4. Ontwerpverklaring van geen be-

denkingen omgevingsvergunning b&b 

Bedumerweg 34 te Onderdendam 

College zal zsm zorgen voor ter inzage legging van stukken 

die niet ter inzage lagen en een tijdsoverzicht van wat er 

wanneer gepubliceerd is en waarover. 

 


