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Algemene Beschouwingen 4 nov 2014 1-ste termijn: beantwoording Van de Kolk
Na een zorgvuldige voorbereiding vraagt het college aan de raad om in te stemmen met de
begroting 2015. De inbreng die u heeft gehad in het voortraject heeft het college als
constructief ervaren. Daarvoor wil ik u bedanken.
Zowel bij de voorjaarsnota als bij de behandeling van de kadernota heeft u zich uitgesproken
over de omvang en inhoud van de voorgenomen bezuinigingen. Alles overwegende ziet het
college zich genoodzaakt het voorgestelde pakket aan maatregelen nagenoeg geheel te
verwerken in de begroting. Vanwege recente ontwikkelingen hebben we slechts de
mogelijkheid om in 2019 de geraamde OZB opbrengsten neerwaarts bij te stellen van 6,5%
naar de 3%.
Daarbij is het goed te beseffen dat het komend jaar naar verwachting afsluit met een tekort
van 257.000 euro en dat we het uitgangspunt hanteren dat de decentralisaties budgettair
neutraal worden ingevuld. Kortom: het financieel beeld is kwetsbaar. We denken dat er
grote risico’s zijn voor de komende jaren. Het zal dus nog moeten blijken of de nu door te
voeren maatregelen voldoende zijn.
Een heet hangijzer is de OZB-verhoging. In het bestuursakkoord wordt genoemd dat extra
lastenverlaging niet de eerst aangewezen optie is. Echter we beseffen ons dat de vorige
periode en ook nu weer fors bezuinigd worden op onze uitgaven en onze voorzieningen. Om
ons totale maatregelenpakket in balans te houden en de meerjarenraming sluitend te krijgen
ontkomen we er niet aan om naar onze inkomstenkant te kijken. Om de totale lastendruk
toch beperkt te houden vinden we het verdedigbaar om de voorziening egalisatiereserve
afvalstoffenheffing in te zetten. De lokale lastendruk stijgt daarmee in 2015 met 2,35%.
De VVD geeft een verkeerd beeld als ze zegt dat de stijging van de lokale heffingen over een
periode van 10 jaar 60% zou zijn. Naast het gegeven van de afvalstoffenheffing, spelen
natuurlijk ook de jaarlijkse inflatie en de areaaluitbreiding die geschat wordt op ongeveer
7.000 euro per jaar. Ik hecht meer aan het beeld dat Bedum ondanks de stijging van de OZB
is gedaald op de provinciale ladder van de woonlasten. Bedum blijft ook na vaststelling van
deze begroting een aantrekkelijke gemeente, die goed scoort wat betreft haar
voorzieningen, maar ook wat betreft de gemeentelijke lasten.
(Dat neemt niet weg dat het college de raad goed heeft verstaan dat mocht er financiële
ruimte ontstaan dit zou moeten leiden tot een lagere OZB-verhoging.)
Ik heb u bij de behandeling van de kadernota geïnformeerd over hoe met bepaalde
bezuinigingen wordt omgegaan. Met deze begroting maakt u keuzes te maken en besluit u
maatregelen te verwerken en financieel te vertalen. Eerder heeft u aangegeven dat dat ook
zeer noodzakelijk is. Over de onderwerpen, die nader uitwerking behoeven, wordt u
geïnformeerd bij de voorjaarsnota.
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Dan ga ik nu naar de diverse onderdelen die mijn portefeuille raken> maar allereerst ga ik in
op het onderwerp ‘internationale betrekkingen’. Dit vanwege het feit dat de burgemeester
voorzitter is van de werkgroep die zich hiermee bezighoudt: het college stelt voor om
ingaande 2015 3000 euro te bezuinigen op de secretariële ondersteuning, en ingaand 2018
9000 euro tegen het licht van een mogelijke herindeling. We laten de banden met de
partnergemeenten dan los. We volgen de lijn van het CDA dus niet om eerder de
gemeentelijke bijdrage aan de internationale betrekkingen af te gelasten. We willen recht
doen aan het waardevolle en de vele contacten die gegroeid zijn. Tegelijkertijd weten we dat
er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden en we meer over moeten en willen laten aan
particulier initiatief. We houden daarom vast aan de provinciale planning van de herindeling,
maar gaan graag in 2015 in goed overleg met de werkgroep over de komende
veranderingen.
Wat betreft sport: het college hecht aan de voorzieningen. In de sportnota heeft u een
aantal opdrachten geformuleerd, die we ter hand nemen. Bij de behandeling van de
kadernota heb ik aangegeven dat u over de stand-van-zaken van de actiepunten in deze nota
wordt geïnformeerd. Urgente zaken hebben de afgelopen maanden voorrang gekregen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de realisatie van de warmtevoorziening in het zwembad en de
continuering van de buurtsportcoaches. Het beheer van het zwembad en de sporthal wordt
komend jaar tegen het licht gehouden. Omliggende gemeenten en zwembadbestuur worden
daarbij betrokken.
Wonen en duurzaamheid worden het komende jaar belangrijke aandachtspunten. De
gesprekken met Wierden en Borgen lopen door, en er staan verschillende projecten op
stapel. In antwoord op de PvdA kan ik zeggen dat we de Gasfabriek-locatie onder proberen
te brengen in het leefbaarheidsprogramma, dat gefinancierd wordt met aardbevingsgelden,
opdat de kans toeneemt dat de locatie ontwikkeld wordt. De Christenunie stelt voor om te
werken aan een woonplan, dit om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Ik onderschrijf die
gedachte. Zonder te vervallen in lijvige rapporten die ongelezen de bureaula in worden
geschoven is het goed om op grond van een visie heldere afspraken te maken met lokale
partijen. Daarin zal ik ook de afstemming worden gezocht met de zorgvraag, die ontstaat
vanwege de toenemende behoefte aan woningen van ouderen.
Op het gebied van duurzaamheid zijn op gemeentelijke gebouwen PV-cellen aangelegd. De
cellen op het dak van de Meenschaar hebben tot nu to ca. 6800 kWh opgeleverd dat gelijk
staat aan een CO2 besparing van 4,8 ton. De financiële uitwerking moet nog plaats hebben.
Maar met u ben ik het eens dat we een pro-actieve houding kunnen aannemen opdat we
optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden. Dat geldt dus ook voor een
mogelijke uitbreiding van de PV-cellen, maar ook voor andere mogelijkheden. Het
bestuursakkoord (pag. 51) geeft wat dat betreft duidelijkheid en is het kompas voor het
college.
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Algemene Beschouwingen 4 nov 2014 1-ste termijn: beantwoording De Vries

Verkeer Vervoer en Waterstaat
Meerdere vragen (3) over de Oostelijke ontsluiting
VVD:
Vraag over de monitoring van verkeersituatie in Onderdendam?
Voor Onderdendam is met de provincie afgesproken dat het verkeer gemonitord gaat worden en
als dit tot ontoelaatbare toename leidt, er maatregelen komen.
PvdA:
Vraagt of de uitkomst van de monitoring in Onderdendam en of dat op tijd is om te betrekken bij de
discussie over de ontsluiting?
De monitoring is vooral ook na de realisatie van de ontsluiting, dus al dan niet toename verkeer
door de nieuwe ontsluiting en kan daarom niet op voorhand bij de discussie worden betrokken. Uit
de verkeersmodellen blijkt een beperkt “aanzuigende” werking. Verkeerstromen worden
gemonitord voor en na aanleg van de ontsluitingsweg. Indien blijkt dat aanname verkeersmodellen
niet klopt worden aanvullende maatregelen getroffen.
CDA:
Vraagt naar aantal zienswijzen en tijdspad:
Er zijn 42 zienswijzen ontvangen, die beantwoord zijn in de nota reactie en commentaar. Het
globaal tijdspad is commissievergadering 18 november, besluitvorming in de raad op 4 december,
uitwerkingsfase in 2015, procedures zoals bestemmingsplan in 2016 en start uitvoering op zijn
vroegst in 2017.
CU
De investering in De Vlijt voor 2016 wordt door de CU niet teruggevonden in het meerjarig
perspectief
Deze investering maakt onderdeel uit van het wegenbeheersplan dat onlangs door uw raad is
vastgesteld. Een aantal geplande investering/reconstructies zijn daarbij op afschrijving gezet en
een aantal worden gefinancieerd uit het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget. Voor De Vlijt
geldt het laatste.
VVD
De verkeerssituatie in onze gemeente is, met uitzondering van het vrachtverkeer door de kern van
Bedum, over het algemeen op een behoorlijk peil. Toch is er een aantal situaties die om verbetering
vragen. De aansluiting van het fietspad vanaf de Groningerweg op de Waldadrift geeft regelmatig
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onveilige situaties. Zeker nu de Waldadrift opnieuw wordt geasfalteerd dient ook deze situatie te
worden verbeterd.
De voorbereidingen voor de reconstructie van de Waldadrift zijn opgestart. Vanuit de wijkaanpak
Oost heeft zich een bewonersgroep gevormd die meedenkt in het oplossen van onveilige situaties.
Het 1e overleg heeft plaatsgevonden. Verder zullen de gebruikelijke instanties zoals politie, Veilig
Verkeer Nederland e.d. betrokken worden in de planvorming. Aansluitingen van fietspad vanaf
Groningerweg en oversteken is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
CU
Voorgesteld wordt de investering in de Waldadrift door te schuiven naar 2016, om zo het
begrotingsjaar 2016 te ontlasten
Gezien de slechte staat van onderhoud van de deklaag en ook de constructieve zwakte van de
constructie zou je bij uitstel een zelfde situatie krijgen als bij het 2e gedeelte van de
Wilhelminalaan. Door uitstel van reconstructie is daar in de afgelopen jaren meerdere keren
“lapwerk” verricht. Zonde van het geld, om dit 2x uit te geven. Tevens staat reconstructie van De
Vlijt gepland in 2016 en we kunnen beide wegen niet tegelijk afsluiten.

VVD
De meeste percelen op het bedrijvenpark Boterdiep zijn verkocht. Als je echter over het
bedrijvenpark rijdt, dan lijkt het nog vooral een bouwput. Wegen zijn nog niet afgewerkt en niet
bebouwde percelen liggen er haveloos bij. De VVD pleit er voor om dit terrein een betere
representatieve uitstraling te geven. Dat is goed voor de daar gevestigde ondernemingen en ook
meer uitnodigend voor de ondernemingen die zich daar willen vestigen.
Op dit moment wordt het gehele bedrijventerrein woonrijp gemaakt. Dit wordt eind november
afgewerkt. Hiermee wordt de aansluiting met de aanliggende percelen afgewerkt en de weg
afgewerkt met een nieuwe kantopsluiting en deklaag. Daarmee is aan uw wens voldaan.
CDA
Het project verbetering agrarische structuur buitenwegen heeft de toestand van de infrastructuur
van het buitengebied van de gemeente Bedum enorm verbeterd. De eerste ervaringen zijn positief
en u wil onderzoeken of er nog meer buitenwegen zijn die ook op een dergelijke wijze verbeterd
kunnen worden. Aan welke wegen denkt u dan als College?
De wegen die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen zijn de Wolddijk, de Pijpsterweg,
Vennenweg en de Warffumerweg. Er is op dit moment geen geld gereserveerd om de wensen uit
te voeren, we zijn alert als er zich subsidie kansen voordoen of er is de mogelijkheid om “werk met
werk te maken”.
VVD + CDA
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Aan het einde nog een klein praktisch puntje voorzitter. Volgens de tekst van de begroting zijn de
gemeentelijke waterwegen in 2008 en 2009 uitgebaggerd. Er moet echter nog een inventarisatie van
de beschoeiing plaatsvinden. Dat stond de afgelopen jaren in het begrotingsprogramma en dat staat
er ook dit jaar weer in. Als we dat zo belangrijk vinden dat we dat na 5 jaar nog niet gedaan hebben,
laten we het dan maar schrappen (VVD)
De toestand van de kademuren en beschoeiingen heeft u laten onderzoeken. Kunt u al inschatten
wat de verwachtte kosten zijn op korte en evt. langere termijn? (CDA)
De inventarisatie heeft voor een groot deel van het areaal reeds plaatsgevonden, het is nog niet
vertaald in een beheerplan en een meerjaren raming. Daarom hebben we dus ook nog geen inzicht
de kosten. Verder valt te melden dat we in regionaal verband aandacht hebben gevraag bij de
dialoogtafel in het kader van het leefbaarheidsprogramma voor herstel van kades en
beschoeiingen die t.g.v. bodemdaling en aardbevingen zijn aangetast inclusief de vervolgschade.
VVD
Onderdendam opstoppingen bij de splitsing N995-N996: signaleringsinstallaties om opstoppingen te
voorkomen?
Provincie is wegbeheerder dus die gaat hier primair over.
VVD
Binnen de bebouwde kom alle wegen 30 km/uur, en onduidelijkheid bebording?
In door de raad op 20 september 2012 vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan staan
Waldadrift en Boterdiep OZ vermeld als gebiedsontsluitingsweg met snelheid van 50 km/h. Alle
overige wegen in Bedum zijn 30 km/h. Uitgangspunt is het vastgestelde plan. Als de bebording
niet op elkaar aansluit, horen we dat graag, dan kunnen we het oplossen. Als bedoelt wordt om
overal de voorrangssituatie op te heffen, kan dat niet, immers op het traject Stationsweg Wilhelminalaan (traverse door Bedum) is hier bij enkele kruisingen bewust voor gekozen.
PvdA:
Buslijn 161 over o.a. De Vlijt?
Buslijn 161 zal hoogstens in de spits zijn, bij het project veiligheid schoolzones is dit inpasbaar.
Door deze buslijnen wordt wel een veel groter deel van het dorp beter bedient door het openbaar
vervoer. Uiteindelijk zal dit in een integraal kader worden afgewogen.
CU en CDA (voor wat betreft stationsgebied)
Conceptplan revitalisering stationsgebied doodgelopen, maar verdient een herkansing?
Kans om Bedum-Oost en Bedum-West met elkaar te verbinden?
Dit is juist, door de nieuwe brug en door fietsers en voetgangers toe te laten op de nieuwe
ontsluitingsweg tussen Ter Laan en Boterdiep Wz, het hoe is een opgave in de uitwerkingsfase,
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kunnen deze vanuit de wijk Ter Laan, maar ook vanuit het buitengebied Ter Laan, sneller naar de
sportvoorzieningen en het station. Voor autoverkeer geldt dit niet in verband met de in de plannen
van de voorkeursvariant opgenomen afsluiting voor autoverkeer ter plaatse van de spoorovergang.
Dit is een belangrijk aspect die vanuit werkgroep Ter Laan is ingebracht. De CU wordt verder op
haar wenken bediend: dit plan is zeker niet doodgelopen en er wordt gewerkt aan een aanpassing
n.a.v. de scopewijziging, waarbij ook een bijdrage vanuit het Regiofonds meespeelt. Spitsbuslijn
over De Vlijt en Waldadrift is onderdeel van deze scopewijziging. Onderhoud Parallelweg: het
asfaltgedeelte wordt meegenomen in project 2e fase Waldadrift of project Stationsgebied. Voor
het klinkergedeelte is opdracht verstrekt aan bestratingsbedrijf om slechte gedeelten plaatselijk te
herstraten (ook mede n.a.v. vraag van CDA in laatste raadsvergadering).
CU:
Vraagt naar de (toekomst)visie om de verwachte toenemende onveiligheid op de traverse na
gereedkomen van de ontsluitingsweg?
Dit probleem kan zich voordoen na realisatie, op zijn vroegst in 2018. Met inrichting 2 e fase
Wilhelminalaan wordt ook al rekening gehouden met de nieuwe situatie na realisatie van de
Oostelijke Ontsluiting. Het gedeelte vanaf spoor tot de nieuwe brug wordt uitgewerkt in de
planuitwerkingsfase in 2015 van het project Oostelijke Ontsluiting.
CDA:
Weinig ambitie t.a.v. uitbreiding recreatieve fiets en wandelpaden?
Op dit moment alleen ideeën over recreatieve fietspaden in gebied Oosterseweg te Zuidwolde.
Deze gronden zijn nog in eigendom van gemeente, financiële dekking is nog niet gevonden. Blijven
alert bij mogelijkheden subsidie of andere externe mede financiers. Er zijn niet meer ideeën
opgenomen, omdat ook daar op dit moment geen middelen voor zijn.
Programma Economische Zaken
PvdA:
Provinciaal OntwikkelingsPlan loopt tot 2014?
Bedoelt wordt waarschijnlijk het Provinciaal OmgevingsPlan. De provincie is in 2015 voornemens
om het POP te vervangen door een Provinciale Omgevingsvisie en een bijbehorende
Omgevingsverordening. Hiertoe zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Deze nieuwe
beleidsdocumenten zullen in een aantal gevallen moeten worden vertaald in het gemeentelijk
ruimtelijk beleid (bestemmingsplannen of omgevingsplannen). Omdat het Provinciaal
Omgevingsplan nog in ontwikkeling is valt nu niet te zeggen of dit voor de gemeente leidt tot extra
uitgaven.
PvdA:
Graag toelichting op de vragen en opmerkingen waarom nog niet is ingestemd met het Groninger
verdienmodel?
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Er is nog niet ingestemd met het Groninger Verdienmodel omdat er nog steeds onduidelijkheden
zijn. Onder andere is de handhaving van het model nog een discussie. Een ambtelijke werkgroep,
namens de Vereniging van Groninger Gemeenten, overlegt momenteel met de provincie over het
Groninger Verdienmodel.
VVD / PvdA en CDA
Entree van Bedum?
Eens met de constatering, staat ook in coalitieakkoord vermeld. Herontwikkeling strook lang
Boterdiep Oz heeft geen relatie met reconstructie Boterdiep OZ nog met de periode waarin dit
plaats moet gaan vinden. Ook geen relatie met de Herestreek. Uitwerking van de plannen vergt tijd
om tot goede planvorming te komen en middelen zijn (nog) niet beschikbaar. Over rotondes volgt
straks nog reactie.
PvdA:
Glasvezelnet: graag deelgenoot worden van de plannen die worden ontwikkeld door het
samenwerkingsverband en de Bedumer ondernemers?
De gemeente Bedum participeert in het project “Breedband op het Hoogeland” en heeft hiervoor
geld beschikbaar gesteld. De gemeenten op het Hoogeland willen door een gezamenlijke aanpak
breedband voor alle bedrijven en burgers binnen bereik brengen. Dit project loopt. De insteek van
de gemeente is om breedband te realiseren via de leefbaarheidsgelden uit de pot van de
commissie Meijer. Daar de realisatie van breedband internet breed wordt gedragen, is de
verwachting dat er binnen een paar maanden uitsluitsel zal zijn over de verdere uitwerking
hiervan. Daarnaast heeft de gemeente regelmatig overleg met een aantal ondernemers die
initiatieven willen nemen en staat dit onderwerp als vast punt op de agenda voor het overleg met
de Bedrijvenvereniging.
CDA:
Vraagt naar stand van zaken uitbreiding FrieslandCampina?
Over de inpassing van een mogelijke uitbreiding wordt ambtelijk nagedacht. We verwachten hier
begin 2015 een besluit over te kunnen nemen. Het hierbij betrekken van bewoners maakt
onderdeel uit van de plannen.
CDA / VVD
Wil gebied Molenweg upgraden (hoogholtje, camperplaatsen en terrasjes)?
Gebied is belangrijk als tussengebied en verdient ook een betere uitstraling. Gebied moet wel
integraal worden aangepakt in relatie tot beide centrumpolen. Op dit moment geen middelen
beschikbaar, centrumgebied is mee aangemeld voor middelen uit de leefbaarheidsplannen. Plan
van CDA uit 2002 ontvang ik graag.
Programma Cultuur en recreatie
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PvdA
In oktober 2013 werd het Groenbeheerplan vastgesteld. We mogen aannemen, dat de opstelling van
deelplannen inmiddels achter de rug is. Vraag is wanneer genoemde deelplannen tot uitvoering
komen en wanneer worden deze aan de raad aangeboden? (PvdA)
In het Groenbeheerplan is een planning van de uitvoering van deelplannen opgenomen (pagina
43). Er hoeft volgens planning nog geen deelplan klaar te zijn. Er wordt inmiddels wel aan een
aantal deelplannen gewerkt. In 2014 heeft met de focus in het groenbeheer gelegen op 1) andere
invulling van de contracten met externe partijen, met name contract met Ability om dit jaar echt
binnen de afgesproken budgetten te blijven en 2) een andere wijze van onderhoud van
begraafplaatsen. U bent hiervan in juni via de leesmap op de hoogte gebracht.
CDA + CU
Opnieuw inrichten van de rotonde bij de entree van Bedum en laat u deze adopteren door een
“groene” ondernemer” met beperkte reclame, ook bij rotonde “klaverblad” Eemshavenweg?
Dit onderwerp wordt ook benoemt in het groen beheerplan, als onderdeel van deelplan
“omvorming”. Wij staan hiervoor open en wat ons betreft wachten we hier niet te lang mee. Het
zou 3 rotondes kunnen betreffen, rotonde bij aansluiting Eemshaven is in beheer van de provincie.
CDA + PvdA
Wij willen er nogmaals voor pleiten om het areaal snipper groen te verminderen of af te stoten?
Het college voert het beleid uit zoals dat door u als raad is vastgesteld op 26 maart 1998 in het
raadsbesluit “Verkoop/ingebruikneming plantsoengedeelten”. In het groenbeheersplan
vastgesteld in oktober 2013 is opgenomen het deelplan “overhoekjes en snippergroen” uit te
werken in de periode 2016-2018. Voorlopig wordt dus nog gewerkt met het beleid van 1998.
Indien het een brede wens is om dit deelplan naar voren te halen hoor ik dat graag in 2 e termijn.
Overigens is recent een verzoek m.b.t. snippergroen binnengekomen van de bewoners aan de
Populieren, we zullen het verzoek serieus behandelen en kijken of het binnen vastgesteld beleid
kan worden meegewerkt.
CU
O.i. valt er wel met beleid te bezuinigen op de post groen en groenonderhoud. De ChristenUnie roept
het college –overigens niet voor het eerst- op om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is onze
burgers rechtstreeks bij het onderhoud en / of adoptie van ons openbaar groen te betrekken?
De bodem, inclusief de bezuiniging van 15% uit de kadernota, van direct bezuinigen op
groenonderhoud is wel bereikt. Het deel wat we nu gaan bezuinigen staat beschreven in het
groenbeheersplan en zijn hoofdzakelijk bezuinigingen op termijn die door middel van oa
omvorming plaats vinden. Er zijn inmiddels al kleinere stukken groen omgevormd. Vanuit de
wijkaanpak wordt ook gepoogd de burger te betrekken om zelf onderhoud te verrichten, in de
praktijk is op dit onderdeel nog niet veel belangstelling.
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Programma Volksgezondheid en Milieu
CU
De geplande investering ad € 175.000 voor het stationsgebied mag van de CU worden geschrapt (CU)
Deze investering maakt onderdeel uit van het afvalwaterbeleidsplan. Daarmee maakt de
investering dus ook onderdeel uit van het gesloten systeem van de rioolheffing. Uitstel van deze
investering heeft derhalve geen effect op het begrotingssaldo. De lagere lasten zullen in dat geval
ten gunste komen aan de bestemmingsreserve riolering.
PvdA
Het beleidsplan Openbare Verlichting 2013 – 2018 is vastgesteld in de raadsvergadering van oktober
2013. De toenmalige wethouder verklaarde destijds in 2014 een inhaalslag te willen maken. We
moeten echter vaststellen dat de grootschalige vervangingen in met name Bedum-west en het
buitengebied in 2015 zullen worden gerealiseerd. Kunt u aangeven waarom de uitvoering van dit
plan zoveel tijd heeft gekost?
De voorbereiding heeft meer tijd gekost en tevens zijn er een aantal interessante technologische
ontwikkelingen op gebied van LED. Er worden deze winter nog een aantal pilots uitgevoerd met
een nieuw type LED lamp in bestaande armaturen. Deze ontwikkelingen kan een hoop geld
uitsparen bij de aanschaf van armaturen. We willen zeker zijn van de juiste keuzes voor
investeringen met een looptijd van 20 jaar. Werkzaamheden zullen na de winter in mei/juni
worden opgestart in Bedum-West. Op korte termijn ontvangt u in de leesmap een actuele stand
van zaken m.b.t. OVL.
CDA
Binnenkort wordt begonnen met het grootschalig vervangen van de openbare verlichting. Zoals
besproken wordt er in de nieuwe situatie ook gebruik gemaakt van LED verlichting. Nu is uit recent
onderzoek gebleken dat bij grootschalig gebruik van LED verlichting er heel veel insecten wordt
aangetrokken tot gevolg heeft dat hier ook weer dieren op af komen die de insecten weer als voedsel
hebben. Kunt u ook aangeven of dit ook nog gevolgen heeft voor de gemeentelijke habitat? (CDA)
Bij de gemeente Bedum is dit onderzoek helaas niet bekend. Daarnaast neemt gemeente Bedum
deel aan een platform waarbij alle Groninger gemeenten aanwezig zijn, en waarbij nieuwe
ontwikkelingen en nieuwe proefprojecten worden besproken om van elkaar te leren en ervaringen
uit te wisselen. Tot op heden is door ons nog nooit gehoord van een onderzoek waaruit blijkt dan
LED verlichting meer insecten aantrekt dan conventionele verlichting. Wel zullen we naar
aanleiding van deze vraag dit ook terugkoppelen aan het platform.
Graag ontvang ik een afschrift c.q. link naar genoemde rapportage.
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Algemene Beschouwingen 4 nov 2014 1-ste termijn: beantwoording Van Dijk
Programma 4: Onderwijs
ChristenUnie/PvdA
CU
Kan het college aangeven welke visie het op dit punt heft, hoe het college bij deze
ontwikkelingen betrokken is en welke invloed het hierop uitoefent? Ook informeert de
fractie naar de stand van zaken rond de samenwerking scholen Zuidwolde.
PvdA
De fractie van de PvdA vraagt of er aandacht is geweest voor de personele gevolgen ten
gevolge van de ambulante begeleiding daar waar de Wet Passend Onderwijs de
geldstromen heeft verlegd naar de schoolsamenwerkingsverbanden. Het verwachte
scenario van krimp en de effecten daarop voor het onderwijs vraagt ook om nader denken
hoe in de toekomst omgegaan moet worden met de gebouwen. Naar verwachting krijgen
deze gebouwen een meer multifunctioneel karakter. Dit betekent ook investeren in deze
gebouwen. Is het wenselijk om hierop te anticiperen en daarop beleid te ontwikkelen en
zaken meer te concretiseren ? Ook stelt de fractie vast dat het college niet geïnspireerd is
geweest om iets over de verregaande samenwerking tussen VCPO en L&E en de voorlopig
afgeblazen fusie tussen Onderwijsbureau Marenland en Noorderkwartier. Is dit reeds een
gelopen koers?
Beantwoording
Samenwerking VCPONG-L&E
De PvdA heeft zich verbaasd dat de begroting niets vermeld over de ontwikkeling van de
scholen in Zuidwolde en de ontwikkelingen over bestuurlijke samenwerking tussen scholen.
Deze verbazing moet niet leiden tot de conclusie dat het college hier geen aandacht aan
besteedt of het niet vermeldenswaard vindt. Integendeel!
Het is duidelijk dat leerlingaantallen teruglopen. Onderwijsinstellingen L&E en VCPO NoordGroningen hebben de handen ineengeslagen om te komen tot een accurate oplossing voor
de gevolgen van de dalende leerlingenaantallen.
De schoolbesturen hebben hiertoe eind 2013 een onderzoek laten doen door Van Beekveld
en Terpsta naar leerlingenprognoses en voorwaarden waaraan de inrichting en spreiding van
basisscholen aan moeten voldoen. Dit rapport is tot stand gekomen met de input
(afvaardiging) van de direct betrokken partijen (Toekomstscenario’s scholenspreiding Noord
Groningen I).
Op 11 juni van dit jaar is het vervolg daarop, een voorstel voor de scholenspreiding,
opgeleverd (Toekomstscenario II). De schoolbesturen nemen de periode tot december te
baat om over het voorstel in gesprek te gaan met belanghebbenden in brede zin. Op 8
oktober vond daarover voor gemeenteraden een voorlichting plaats in Bedum, op 19
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november vindt een gesprek met uw raad plaats. Aan het einde van dit jaar, wordt door de
schoolbestuurders een besluit genomen over de richting voor de komende jaren.
Het uitgangspunt van de schoolbesturen is, dat vanuit een gezamenlijke visie, gezocht wordt
naar een duurzame oplossing. Goed onderwijs en goed werkgeverschap hebben daarbij de
prioriteit.
De wet die de bevoegdheden regelt ten aanzien van de spreiding van openbare basisscholen
is de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Op 1 januari van dit jaar is deze wet gewijzigd op
dit vlak. Daarmee is de primaire verantwoordelijkheid van de scholenspreiding een
verantwoordelijkheid van de betrokken schoolbesturen geworden. Met de wetswijziging
wordt beoogd om (stichting en) opheffing van basisscholen te versoepelen.
Momenteel wordt tussen Marenland en Noordkwartier pas op de plaats gemaakt over de
situatie na het blokkeren van de fusie door de GMR van Marenland.
Scholen Zuidwolde
De samenwerking tussen de scholen verloopt bijzonder goed. De leerlingen van De
Venhuisschool en De Akker zijn samengevoegd en volgen gezamenlijk onderwijs. Er zit
momenteel een aantal groepen in het gebouw van De Akker en in De Venhuisschool. In de
Venhuisschool is ook de peuterspeelzaal gevestigd. Het streven is om na de zomer van 2015
alle leerlingen onder te brengen in De Venhuisschool. Daarmee wordt aan de wens, die de
raad verschillende keren heeft uitgesproken, het onderwijs in Zuidwolde te behouden,
voldaan.
Welke gevolgen dit exact heeft voor de (her)inrichting van de huisvesting is nog niet bekend.
Een aanvraag volgt. Hoever de samenwerking op bestuurlijk niveau is, is niet bekend. Van de
directeur-bestuurder van Marenland is bekend dat beide besturen met elkaar in gesprek zijn,
maar verdere toelichting is nog niet mogelijk.
Passend Onderwijs
Met de schoolbesturen is geen overleg geweest over de eventuele personele gevolgen die
de Wet op het Passend Onderwijs met zich mee kan brengen. Van de schoolbesturen is niet
vernomen dat er knelpunten zijn als gevolg van eerder genoemde wet.
Onderwijshuisvesting
Op dit moment wordt er gewerkt aan een notitie huisvesting. In deze notitie wordt aandacht
besteed aan o.a. de krimp van het aantal leerlingen. Door de daling van het aantal
basisschoolleerlingen zullen vierkante meters in de schoolgebouwen leeg komen te staan. In
de notitie “Huisvesting 2015 – 2025 gemeente Bedum” wordt getracht om gezamenlijk,
gemeente en schoolbesturen, een keuze voor de toekomst te maken door met elkaar de
notitie tot stand te brengen.
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Het is het voornemen om in deze notitie alle facetten van de toekomst van het primair
onderwijs en niet alleen op het niveau van aantallen leerlingen maar ook op het niveau van
het gemeentelijk vastgoed nader belicht worden. Multifunctionaliteit is daarbij in beeld.

Programma 6: Sociale voorzieningen
Participatiewet (CU)
Staan alle neuzen in dezelfde richting?
Beantwoording
Alle gemeenten willen hun rol als opdrachtgever in het sociaal domein krachtig oppakken.
Wat betreft de keuze voor een uitvoeringsmodel voor de Participatiewet is er onder de
betrokken portefeuillehouders een breed draagvlak voor één van de drie
uitvoeringsmodellen.
Wie bepaalt straks het beleid en de uitvoering?
Beantwoording
De gemeente bepaalt straks het strategisch beleid: wat willen we bereiken binnen welke
kaders? Zij formuleren een opdracht aan de uitvoeringsorganisatie(s), waarin
maatschappelijke, financiële en organisatorische doelen zijn verwerkt. Bij maatschappelijke
doelstellingen kan gedacht worden aan doelen, gericht op het weer aan het werk krijgen van
bijstandsgerechtigden. Bij financiële doelstellingen kan gedacht worden aan een
budgetneutrale uitvoering van taken. Bij organisatorische doelstellingen kan gedacht worden
aan integrale dienstverlening aan de klant of de bereikbaarheid van voorzieningen. Op basis
van deze opdracht bepaalt de uitvoeringsorganisatie een aanpak die het mogelijk maakt om
de door de gemeente gestelde doelen te realiseren.
Welke risico’s zijn er?
Beantwoording
•
De decentralisaties vragen van de gemeenten opdrachtgeverschap. Alleen via een
krachtige opdrachtgeversrol kunnen we grip krijgen op de financiële en
maatschappelijke risico’s die met de uitvoering rond de decentralisaties
samenhangen. Als gemeenten zullen we hierin moeten investeren, bijvoorbeeld door
deskundigheid aan de gemeentekant te bundelen en onze informatievoorziening in te
richten op de te bereiken doelen.
•
Gedurende de transformatie blijft de winkel open. Voorkomen moet worden dat de
dienstverlening aan onze burgers lijdt onder de hervorming van de huidige
uitvoeringsstructuur.
•
De gemeenten zijn op dit moment bezig met een traject rond gemeentelijke
herindeling. Deze herindeling kan de uitvoeringsstructuur van de Participatiewet
beïnvloeden. Dit speelt met name als gekozen zou worden voor
herindelingsvarianten die niet uitgaan van een herindeling voor de vier BMWEgemeenten of de zeven BMWEDAL-gemeenten.
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Informatie over het proces
Beantwoording
De gemeentesecretarissen hebben in opdracht van de Stuurgroep TIS een advies opgesteld
voor een mogelijke uitvoeringsstructuur voor de uitvoering van de Participatiewet. Dit advies
zal in november aan de colleges van de BMWE-gemeenten worden aangeboden. Alhoewel
de vorming van de uitvoeringsorganisatie een collegebevoegdheid is, wordt de
gemeenteraad meegenomen in het proces van de vorming van de uitvoeringsorganisatie
door de nota ter kennis te brengen van de gemeenteraad en de raad in de gelegenheid te
stellen zijn gevoelens hierover kenbaar te maken. De gevoelens van de BMWE-raden zullen
vervolgens worden gebundeld en worden besproken in de colleges. De uitkomsten hiervan
zullen middels een memo of brief aan de raden worden teruggekoppeld. Begin 2015 zal de
raden een kadernotitie worden voorgelegd, waarin de raden de inhoudelijke kaders voor de
opdracht aan de uitvoeringsorganisatie(s) kunnen aangeven. Dit onderwerp is o.a. aan de
orde gekomen tijdens de informatiebijeenkomst voor vier gemeenteraden op maandag 20
oktober j.l. Daar is uitleg gegeven over de uitvoeringsstructuur, de planning van de
besluitvorming en de planning van de verordeningen.
Hoewel gemeenten voor het merendeel van de verordeningen tot 1 juli 2015 de tijd hebben
om deze vast te stellen, is besloten deze toch zo snel mogelijk te laten vaststellen. Reden
hiervoor is dat de Participatiewet op 1 januari ingaat en het goed is daar met de
verordeningen bij aan te sluiten. Anders zou de uitvoering al een half jaar bezig zijn zonder
vastgestelde verordeningen.
De 8 verordeningen worden geagendeerd in de vergadering van januari, waarbij voorgesteld
zal worden deze op 1 januari te laten ingaan.
Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Minimabeleid (PvdA)
PvdA
Minimabeleid, beleidskader feb. 2014 vastgesteld. Aangedrongen op snelle
implementatie en vaststelling beleidsregels. Wanneer te verwachten? Hoe worden
maatschappelijke organisaties er bij betrokken? Hulpvragen nemen toe,
organisaties zijn belangrijk in het bestrijden van armoede. Samenwerking met
gemeenten.
Aanpassen eisen van o.a. scholen aan financieel-economische toestand. Oproep dit
bij de scholen onder aandacht te brengen.
Ondersteuning maatschappelijke organisaties. Leergeld, Humanitas, SUN,
Voedselbank.
1.
Welke structurele ondersteuning geboden?
2.
Zijn de organisaties financieel ondersteund in 2014?
3.
Subsidieverzoek Voedselbank?
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4.
5.

Hoeveel inwoners van B gebruiken in 2014 Voedselbank Baflo of Groningen?
Eind 2013, Fashioncheque tbs. Hoeveel kinderen uit B ontvangen en hoeveel
verzilverd?
Beantwoording
Algemeen:
De beleidsregels van de gemeenten BMWE zijn op 1 april 2014 in de colleges van B&W
vastgesteld en ter kennisname naar de raad gezonden. De beleidsregels zijn op 1 juli in
werking getreden.
Aan het voorstel van betrekken van de maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van
het minimabeleid wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Verwacht wordt dat half
november het voorstel in de colleges wordt behandeld. In dat voorstel wordt invulling
gegeven aan dit beleid voor de jaren 2014 e.v. en wordt invulling gegeven aan een antwoord
op de door uw fractie geschetste problematiek. Daarbij is het college met u van mening dat
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en gemeente van cruciaal belang is.
Specifieke vragen:
1.
Het antwoord op deze vraag is opgenomen in het voorstel dat half november in de
colleges wordt behandeld en daarna in uw raad worden besproken.
2.
Genoemde organisaties zijn door de BMWE-gemeenten op verschillende manieren
ondersteund.
Met Humanitas bestaat een subsidierelatie met alle gemeenten. Leergeld en
Voedselbank hebben incidentele gelden ontvangen van de raad van de gemeente
Winsum. De gemeenten De Marne en Winsum hebben SUN ondersteund, waarbij
de gemeente Eemsmond later is aangesloten. In het voorstel zullen voor de vier
gemeenten BMWE gelijkluidende voorstellen worden opgenomen met betrekking tot
deze organisaties. Bij vaststelling van dit voorstel zal de ondersteuning aan deze
organisaties zijn geharmoniseerd voor de BMWE-gemeenten.
3.
Subsidie Voedselbank: de Voedselbank zal ook mee worden genomen in
vorengenoemd voorstel
4.
Voedselbank Het Hoogeland: 17 adressen, 30 volwassenen en 27 kinderen.
Voedselbank Groningen: Mensen uit de gemeente Bedum worden merendeels
gestimuleerd naar de VB Hoogeland in Baflo te gaan, maar toch komt een aantal bij
de voedselbank Groningen. De gemeente Bedum is een zgn. vrije gemeente, dat wil
zeggen dat inwoners nu nog de keuze hebben naar welke voedselbank ze willen gaan.
VB Groningen gevraagd om cijfers, maar kon dit op zo korte termijn niet leveren.
Zullen er naar alle waarschijnlijkheid rond 10 personen zijn (schatting).
5.
Bij de verstrekking van de kledingpas is gebruik gemaakt van een door een in de
markt gezette fashioncheque. Er is vooraf bij de besluitvorming besloten geen
controle op besteding en verzilvering van de fashioncheque uit te voeren. Voor de
inwoners van de gemeente Bedum is voor een bedrag aan € 10.097 aan
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fashioncheques verstrek. Dat gaat om exact 100 fashioncheques en de € 97,- zijn de
verzendkosten.
Jeugdwerkloosheid (PvdA)
PvdA
Jeugdwerkloosheid, laatste gegevens? Welk beleid? ESF-subsidie gevraagd?
De aanpak Jeugdwerkloosheid is een landelijk programma. Daarnaast wordt in de
arbeidsmarktregio Groningen extra ingezet op de aanpak via o.a. ESF. De huidige ESFperiode loopt op 31 december af en dan zal hierover worden gerapporteerd.
Op het werkplein in Winsum is begin van dit jaar een jongerenloket geopend voor deze
doelgroep. Van het jongerenloket maken ook de medewerkers van RMC (voortijdige
schoolverlaten) en de leerplichtambtenaar onderdeel van uit. Bij voorkeur worden jongeren
teruggeleid naar school. Dat is ook een opdracht die voortvloeit uit de wet. Daarbij kijken we
nadrukkelijk, en dat is ook binnen de arbeidsmarktregio Groningen afgesproken, dat dit een
goede oplossing moet zijn voor de jongere zelf. Als school niet passend is, wordt uiteraard
ingezet op toeleiding naar werk. M.b.v. een quickscan & voorlichting stroomt een groeiend
aantal jongeren niet in.
Op 1 juli 2014 had de gemeente Bedum 24 jongeren met een bijstandsuitkering. Op 1
oktober 2014 was de stand 17 jongeren. Daaruit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat
inzet van de medewerkers van het jongerenloket vruchten afwerpt. Deze periode was
belangrijk om te kijken of er een daling zichtbaar zou worden met ingang van het nieuwe
schooljaar.
De gemeente Bedum heeft op dit moment (1 november) 18 personen onder de 27 jaar die
een bijstandsuitkering ontvangen.
Uiteraard heeft de arbeidsmarktregio Groningen ook voor de nieuwe periode een ESFaanvraag ingediend.

Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Decentralisaties
2015 zal in de gemeenten vooral in het teken staan van de uitvoering van de nieuwe taken
in sociaal domein met betrekking tot de Jeugdzorg, de WMO begeleiding en dagbesteding
en de invoering van de Participatiewet, - de 3 decentralisaties-. Een majeure opgave voor
de gemeenten. Logisch dat er door alle fracties opmerkingen en vragen zijn gesteld over
de decentralisaties in 2015. In 2014 zijn beleidsmatig de voorbereidingen getroffen in
BMWE en in de regio Groningen om de uitvoering van deze nieuwe taken in 2015 mogelijk
te maken. Er is hier door de medewerkers in de gemeenten in het afgelopen jaar erg hard
aan gewerkt. Het compliment wat door de Christen Unie is gemaakt ten aanzien van de
betrokken medewerkers zal ik zeker overbrengen.
Ik zal per thema in gaan op de verschillende onderdelen van de decentralisaties.
CU
18

Beantwoording
Door de ChristenUnie zijn opmerkingen gemaakt over de uitvoering van het PGB-beleid. De
ChristenUnie onderstreept de inzet op de werkwijze van één gezin, één plan en één
regisseur en benadrukt het belang van de keuze vrijheid van de individuele burger wat
betreft de zorgondersteuning, ondersteuning die bij de cliënt en het gezin past, maar ook bij
de levensovertuiging en vraagt hoe het college hiermee omgaat.
De keuzevrijheid van de individuele burger in de uitwerking van de 3 decentralisaties is voor
het college een belangrijk speerpunt. Concreet betekent dit het volgende. Wanneer iemand
een ondersteuningsvraag heeft zal met de cliënt en zijn sociale netwerk een plan op maat
gemaakt worden wat in de ondersteuningsbehoefte voorziet. Vervolgens kan de betrokkene
aangeven of die ondersteuning in ZIN wordt aangeboden of via PGB. Als de gewenste
ondersteuning bijvoorbeeld rekening houdend met de levensbeschouwing niet passend in
ZIN geleverd kan worden kan met de cliënt bekeken worden of dit via PGB wel kan. Het dan
beschikbare tarief voor de PGB hangt samen met het vergelijkbare tarief voor ZIN.
CDA/PvdA/CU
Het CDA , de PvdA en de Christen Unie maken opmerkingen over de wijkaanpak en meer in
de brede zin naar de lokale zorg en welzijn. De PvdA vraagt zich af of de beoogde bijdrage
volgens het burgerparticipatiemodel wel een voldoende basis biedt.
Beantwoording
In Bedum zijn al diverse initiatieven waarbij verbinding wordt gemaakt tussen de
samenleving (in ambtelijke taal, “ het voorliggend veld” en de informele zorg) enerzijds en
de formele zorg anderzijds. De gemeente heeft hierin verschillende rollen. Soms als
stimulator, of als facilitator, soms als regisseur. Als voorbeeld noem ik de volgende
initiatieven:
 De gemeente Bedum heeft ingezet op de wijkaanpak. Het blijkt dat er in Bedum veel
mensen zijn met ideeën en initiatieven. Via de wijkaanpak kunnen we die initiatieven
ondersteunen of aanmoedigen. Hierover zo dadelijk meer. Als het gaat om ouderen
ondersteuning in de informele sfeer zijn we vorige week gestart met de
Verzoamelstee in Bedum. Dit initiatief loopt al langer in Onderdendam, waarbij
ouderen door en voor ouderen initiatieven ontplooien, denk bijvoorbeeld aan de Ipad training, waardoor sommige ouderen minder eenzaam zijn. We zijn benieuwd of
dit initiatief voor en door ouderen, en andere vrijwilligers, ook in Bedum aanslaat.
 Verschillende instellingen in Bedum hebben samen het initiatief genomen om op het
onderdeel dagbesteding nauwer samen te werken, waardoor verschillende
doelgroepen samen een zinvolle dagbesteding hebben. Dit lijkt in de regio een uniek
concept, wat kansen biedt voor cliënten en voor de instellingen, maar ook voor
inwoners in Bedum.
 Daarnaast speelt het Welzijnswerk (SWB) een belangrijke rol in de werving en
matching van vrijwilligers en besteden zij veel aandacht aan de ondersteuning van
19

mantelzorgers. Niet nieuw, maar wel passend in de nieuwe ontwikkelingen.
Humanitas werkt in onze regio o.a. nauw samen met de kerken en heeft met de
regelhulp meer dan 100 vrijwilligers aan de slag in BMWE.
De participatiemaatschappij hebben we niet per 1 januari a.s. voor elkaar, maar we zetten
stapjes met elkaar. Dat we het vanzelfsprekend vinden dat inwoners zelf doen wat ze zelf
kunnen en dat de overheid pas in beeld komt als iemand het niet zelf lukt, zal
waarschijnlijk nog enige jaren duren. We zullen scherp moeten zijn op de grenzen aan de
participatiemaatschappij. Dit vergt monitoring van de voortgang, maar ook het directe
gesprek met (kwetsbare )burgers.
CDA/PvdA
Het CDA en PvdA hebben opmerkingen gemaakt over de wijkaanpak. CDA geeft aan dat zij
de wijkaanpak dusdanig belangrijk vinden, dat zij vinden dat hier prioriteit aan moet
worden gegeven en pleiten er eveneens voor deze ontwikkeling budgettair te plussen. De
PvdA vraagt naar de voortgang van de wijkaanpak.
Beantwoording
De wijkaanpak is gestart in Plan Oost. In deze wijk hebben buurtbewoners veel initiatief
ontplooid. Een opbouwwerker ondersteunt deze initiatieven. In het begin hielp zij bij het
opstarten van de projecten. Nu zetten wij haar in om de initiatieven te borgen.
De lichtweek is inderdaad een initiatief wat is voortgekomen uit de wijkaanpak, net als
initiatieven met bewoners om de straat gezelliger in te richten in samenspraak met de
buitendienst van de gemeente Bedum.
De wijkaanpak wordt momenteel uitgebreid naar een andere wijk in Bedum, achter de
Jumbo. Hier passen we dezelfde aanpak toe als in Plan Oost. We voeren eerst een
bewonersonderzoek uit. Een opbouwwerker begeleidt hierna de initiatieven die hieruit
voortkomen. In onze benadering sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande lokale
initiatieven.
We willen zeker verder met de wijkaanpak. Op termijn willen we de wijkaanpak niet op
projectbasis inzetten, maar als regulier onderdeel van de basiszorg. We zullen er prioriteit
aan geven. Voor ons is de wijkaanpak een belangrijk instrument om te stimuleren dat
buurtgenoten naar elkaar omkijken en verantwoordelijkheid nemen voor hun leef- en
woonomgeving. Het vergroten van deze betrokkenheid is een van de belangrijkste doelen
van ons sociaal beleid.
In december kunt u een stand van zaken van de wijkaanpak in Plan Oost en het plan ten
aanzien van het vervolg tegemoet zien.
CDA
Beantwoording
Het CDA benoemt de onrust bij burgers, met name de meest kwetsbare doelgroep, als
aandachtspunt voor de aanstaande veranderingen. Men vraagt hier extra aandacht voor.
De Christen Unie benadrukt de samenhang tussen de verschillende decentralisaties.
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Enerzijds betreft de vraag wat gebeurt er concreet in 2015 met de zorg en anderzijds de
oproep om daar richting burgers goed over te communiceren. Wat betreft de formele zorg
zetten we in BMWE op 1 januari 2015 in op transitie proof. Dat wil zeggen dat we het
hoognodige hebben gerealiseerd om alle ondersteuningsvragen te kunnen bedienen.
Vooralsnog nog via de WMO-zorgloketten , het CJG en Werk en inkomen via Winsum. 2015
is het transformatie jaar, waarin we toewerken naar de integrale aanpak voor 1 gezin, 1 plan
en 1 regisseur.
Ten aanzien van de communicatie: Voor de komende maanden hebben we in BMWE een
communicatiekalender opgesteld, waarin inwoners in BMWE op allerlei manieren worden
geïnformeerd, via de websites van de gemeenten, via artikelen in de krant, en rechtstreeks
betrokkenen via gerichte mailingen. Daarnaast zullen we begin volgend jaar lokaal ook het
één en ander gaan organiseren. Gedacht wordt aan een zorgmarkt, met de lokale zorg- en
welzijnsinstellingen en met vrijwilligersorganisaties voor de inwoners van Bedum. En
daarnaast stellen inwoners hun vragen aan de medewerkers in het zorgloket of in het CJG.
CU
Door de Christen Unie is een opmerking gemaakt ten aanzien van budget neutrale
uitvoering van de decentralisaties.
Beantwoording
Inzet is inderdaad om de decentralisatie budgetneutraal uit te voeren. Daartoe zijn op
provinciaal niveau afspraken gemaakt met de zorginstellingen. Voor de PGB-budgetten geldt
dat er een discrepantie bestaat tussen het huidige beschikbare PGB budget en het voor
volgend jaar beschikbare budget voor PGB’s. Nog niet duidelijk is waardoor dit verschil
ontstaat. Wel is dit gegeven nadrukkelijk door de bestuurders aangekaart bij minister van
Rijn, die onlangs de regio heeft bezocht. De bestuurders in de BMWE gemeenten hebben
voor 2015 de continuïteit van zorg voorop gesteld. Inzet is dat niemand tussen het wal en
het schip valt.
Daarnaast vergt deze transitie en transformatie een extra investering door gemeenten en
door instellingen, omdat van alle betrokkenen een andere manier van werken wordt
gevraagd. Afspraken zijn gemaakt over het beschikbare budget voor de eigen uitvoering. Of
dit budget in het aanvangsjaar toereikend zal zijn, moet de praktijk uitwijzen.
CDA/PvdA/VVD
Daarmee kom ik aan de vraag die door het CDA, PvdA , CU en VVD zijn gesteld over
monitoring van de financiën en de zorg.
Beantwoording
U heeft de wens om zeker in het overgangsjaar de vinger aan de pols te houden. Die wens
deel ik met u. Er is nog veel onduidelijk, en in de loop van het jaar zal duidelijk worden welke
zorg wij concreet zullen moeten leveren voor welk bedrag. Die informatie is op
persoonsniveau nog niet beschikbaar. Ik stel voor dat er volgend jaar per kwartaal een
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voortgangsrapportage naar de raad gaat, waarin aandacht wordt besteed aan zowel de
financiële als inhoudelijke voortgang van de 3 decentralisaties.
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Algemene Beschouwingen 4 nov 2014 1-ste termijn: beantwoording Bakker

Behandeling begroting 2015

raad 4 en 6 november 2014

Laat ik beginnen met het onderwerp schaalvergroting. Het CDA wijst op de financiële
effecten bij de brandweer. Ik heb hiervan eerder gezegd dat we hetzelfde krijgen voor een
hogere bijdrage. Onze inzet was en blijft een goede beheersing van de uitgaven, maar onze
stem in het bestuur met 23 burgemeesters is bescheiden. De oproep van het CDA heb ik
goed verstaan en beschouw ik als een steun voor mijn blijvend kritisch volgen van de
financiële ontwikkelingen van de Veiligheidsregio, in het bijzonder de brandweer.
Ook andere partijen stippen een mogelijke herindeling aan. Volgens mij zitten raad en
college op een zelfde lijn: schaalvergroting is niet beter en het wordt er ook niet goedkoper
van; we geven daarmee weerwoord aan het provinciebestuur, maar wij kunnen als
gemeente Bedum niet aan de zijlijn blijven staan, want dan staan we buitenspel; en het
voorstel van de provincie tot vorming van een nieuwe gemeente Hoogeland wijzen we af.
Daarom doen we volop mee aan de onderzoeken naar de G7 gemeente. Ik doel dan op:
- de inhoudelijke opgaven waarvoor deze gemeenten zijn en worden geplaatst;
- de relatie tussen bestuur en burgers;
- de financiële consequenties. Hierbij deel ik de zorgen die PvdA en VVD hebben
genoemd bij de toekomstige financiële armslag en lastendruk.
Mijn verwachting is dat de weging van al die elementen in een raadsvoorstel –en dat zal een
forse uitdaging zijn- aan de 7 raden en ook de raadpleging van de bevolking niet mogelijk is
in de planning van het provinciebestuur, waarin eind dit jaar besluitvorming werd voorzien..
Ik voeg daaraan nog een overweging toe: dit provinciebestuur, als enige in Nederland, koerst
op een nieuwe bestuurlijke inrichting in de hele provincie; er mogen geen witte vlekken
ontstaan. Ik vertaal dat als “samen uit, samen thuis”. Er moet dus een provinciebreed plan
komen; zolang dat er niet is, lijkt mij een herindelingsvoorstel in een deel, dit deel bij
voorbeeld, van de provincie niet aan de orde. Ik verwacht daarom dat u binnenkort een
andere planning wordt voorgelegd met het eerste kwartaal van volgend jaar als leidraad. Zo
bezien wordt de VVD in zijn wens tot temporisering op zijn wenken bediend.
Alleen deze partij blijft in de gedwongen second best oplossing de andere, de zuidelijke kant
opkijken. Dat kan, maar ik heb eerder op twee grote nadelen van die keuze gewezen:
- de nodale verbindingen, zoals naar school gaan, werken of boodschappen doen
veranderen niet door de gegeven ligging van Bedum en de stad; beter een deel van
een vergelijkbare plattelandsgemeente dat een wijk van de stad.
- de groene long tussen stad en Zuidwolde, als ook het behoud van de voorzieningen in
onze gemeente lopen minder risico’s, als we onderdeel worden van die vergelijkbare
plattelandsgemeente, dan bij een samenvoeging met de stad.
Ik noem dat geen fuik, maar een weloverwogen en goed beargumenteerde keuze. En bij de
uiteindelijke weging van al die elementen heeft u als raad het laatste woord. Dat is de
opmaat naar een ARHI (de wet met algemene regels bij herindeling) procedure, en deze
voorziet ook of nogmaals in een raadpleging van de bevolking.
Het gaswinningsdossier houdt ons op allerlei terreinen bezig: van bevingsbestendig bouwen,
via schade herstel, waardedalingsregeling en waardevermeerderingspakket tot de verdeling
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van de gelden voor leefbaarheid. Verschillende fracties hebben aandacht gevraagd voor
onderdelen daarvan. Dat complexe dossier legt druk op de bestuurlijke en ambtelijke
capaciteit. Die kosten kunnen we nu niet aan wie dan ook doorberekenen, maar het is wel
een aandachtspunt in de beoordeling van de financiën bij de G7, want dit is ook een
gemeenschappelijk dossier. Het college wil het signaal afgeven van druk op die capaciteit
vanuit verschillende invalshoeken: u noemt terecht de drie decentralisaties, het dossier van
de herindeling en ook dat van de gaswinning en de consequenties daarvan. De optelsom van
die dossiers leidt tot een winstwaarschuwing maar ook tot enig tegenwicht naar hen die
ontkennen dat we bij bezuinigingen niet in eerst, en fors, in eigen vlees hebben gesneden, of
naar hen die de kosten van ambtelijke ondersteuning als sluitpost van onze begroting zien.
De VVD vraagt in navolging van de PvdA tijdens het vragenuur in de laatste raadsvergadering
naar een apart loket op nabije afstand van onze burgers. Conform mijn toezegging toen kan
ik u vanuit het collegiaal overleg melden dat er in Loppersum een apart loket is en dat
andere gemeenten via hun eigen apparaat, voor zover nodig en gevraagd, burgers op weg
helpen om de weg te kennen in de verschillende regelingen en naar de onafhankelijk
raadsman. Ik heb toen ook gezegd daarop in onze mededelingenrubriek in de Noorderkrant
te zullen wijzen. Overigens hebben wij geen aanwijzingen dat burgers van Bedum de weg
naar NAM, raadsman of commissie Schrijnende Gevallen niet weten te vinden.
In de richting van de PvdA zeg ik dat dat bevingsbestendig bouwen vastere vormen gaat
krijgen, maar we zijn er nog niet. Extra maatregelen zijn toegevoegd aan de bouwplannen
voor Bederawalda en voor de Planck, inclusief de vergoeding van de NAM voor de eerste en
in een vergevorderd stadium voor de tweede. Dat is een keuze van de opdrachtgever die
zich laat voeden door adviezen van constructeurs. Dat heeft er ook mee te maken dat de
bouwrichtlijnen nog een voorlopig, dus niet verplichtend karakter dragen en dat nog niet
vaststaat van welke normen, kracht van bevingen en grondversnellingen in relatie met de
afstand tot het episch centrum moet worden uitgegaan.
Het CDA roept om verdedigbare grenzen bij schadeherstel. Ik steun die inzet, ook al eerder
in mijn contacten met NAM, collega’s en andere partijen: wat je de een toestaat, kun je de
ander niet weigeren; en daarom mag achterstallig onderhoud of het zoeken van publiciteit
niet worden beloond.
Gisteravond hebben we een tweede, goede avond gehad met de bewoners van de zgn
Jarinowoningen. De NAM heeft de aanpak bekend gemaakt van de maatregelen die deze in
57 woningen zal treffen en betalen aan de latei van de woonkamer aan de voor- en
achterzijde van de woningen –en dat gebeurt vooral aan de buitenkant van de woning. En ik
was blij voor de bewoners met de conclusie van Arcadis dat, in tegenstelling tot de
woningen in Winsum, onder de vloer geen reden tot zorg of enige maatregel aanwezig is.
In het verlengde hiervan zeg ik in de richting van de PvdA dat op zulke bijeenkomsten geen
sprake is van “maatschappelijke onrust”; zorg ja, maar geen onrust. Ik baseer dat ook op een
gehouden onderzoek van UMCG/RUG en op mijn andere contacten met burgers van Bedum.
We moeten ons niet onnodig donkere wolken laten aanpraten. Zo bezien was het artikel in
de Volkskrant van afgelopen zaterdag over het Noorden vol van valse noten.
Overigens hebben maatschappelijk werk en GGD zich inmiddels toegerust voor hen, voor
wie die zorg teveel is geworden.
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Fracties in uw raad hebben ook aandacht gevraagd voor de centrumplannen, of onderdelen
daarvan. Ik heb u eerder gezegd dat met de nieuwbouw van Bederawalda en de openbare
infrastructuur op privaat terrein een belangrijke stap wordt gezet voor de ontwikkeling van
de overzijde ervan; niet alleen ruimtelijk maar ook in de aantrekkelijkheid van het centrum.
Dat trekt mensen aan en dat moet ondernemers verleiden. Maar deze hebben ook hun
eigen financiële afwegingen te maken.
Deze aantrekkelijkheid wordt verder vergroot door een nieuw gezondheidscentrum; dit
verkeert nu, na de verkenningen van de gebruikers daarvan / aanbieders daarin, in het
stadium van overleg met zorgverzekeraars en financiers. De uitkomsten zijn van groot belang
voor de vervolgstappen, te weten het versplein, de locatie van vm politiebureau en Groene
Kruis gebouw.
Natuurlijk, zo zeg ik in de richting van de VVD, proberen we waar mogelijk onderdelen te
versnellen of parallel te laten lopen, maar de nieuwbouw van Bederawalda kunnen we niet
on hold zetten tot de overige blokken in ontwikkeling kunnen worden gebracht. En dat hoeft
ook niet, als we samen de geschetste aanpak blijven delen en uitdragen. Uiteindelijk, en dat
geef ik u graag na, moet er met gemeenschappelijke inspanningen van ondernemers,
instellingen en gemeente een juweeltje ontstaan.

04.11.2014 / HB
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