NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 18 oktober 2018 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig m.k.:
1.

E. van Lente
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, De Vries
PvdA: Heres, Rus
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Journée
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Kuiper

Opening en vaststelling agenda
Opent de vergadering en geeft dhr. Berghuis gelegenheid het ambtsgebed uit te spreken.
Heet de aanwezigen welkom en griffier dhr. Reijsoo hartelijk welkom terug. A.p. 6 wordt
doorgeschoven naar raad a.s. van 8 november a.s. i.v.m. hoorzitting van cie. VROM.
Agenda wordt aldus vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Melding op besluitenlijst van college d.d. 18-11-‘18 dat er een inspectierapport ophanden
is over de Zeeheldenbuurt trok de aandacht omdat dat rapport een gevolg is van het werkbezoek van Tweede Kamerlid Henk Nijboer en leden PvdA-gemeenteraadsfractie op zaterdag 1-9-‘18 aan genoemde buurt. Daarbij was ook de directie van st. Wierden & Borgen
(hierna W&B) aanwezig. Raad Bedum heeft op 21-6-‘18 brieven behandeld van twee
huurders uit die buurt inzake onderhoudstoestand van hun huurwoningen. Op aandringen
van PvdA-fractielid heeft afd. Bouw- & Woningtoezicht op verzoek van W&B de woningen geïnspecteerd op 6-9-‘18 en nog een keer op 2-10-‘18. PvdA drong hierop aan omdat
een aantal bewoners aldaar niet de nacht durven door te brengen in hun woning. PvdA
vindt dat huurders te allen tijde veilig moeten kunnen wonen en heeft de indruk dat hun
woongenot en de gevraagde huur op gespannen voet met elkaar staan. Heeft dan ook de
volgende vragen: 1. PvdA zou rapport van onderzoek van 6 september jl. graag ontvangen;
2. Welke maatregelen gaat W&B treffen naar aanleiding van het inspectierapport? 3. Hoe
zijn of worden de bewoners van de Zeeheldenbuurt op de hoogte gebracht van de resultaten van de inspectie en het vervolg daarop? 4. Hoe staat het met de grootschalige aanpak
van woningen in o.a. de Professoren- en Zeeheldenbuurt, die in 2018/2019 zou worden
voorbereid en in 2020 zou worden uitgevoerd? 5. Hoe staat het met de schimmelproblematiek in o.a. Professorenbuurt en Zeeheldenbuurt, waar PvdA aandacht voor vroeg? 6. W&B
zou wachten met de plannen om de betreffende woningen te versterken. Hoe staat het met
deze versterking? Vraagt dit omdat de muren van de woningen in de Professorenbuurt op
dit moment opnieuw worden gevoegd. Dit duidt allerminst op een echte versterking.
v.d. Kolk
Aan verzoek van W&B aan afdeling Bouw- en Woningtoezicht om woningen in de Zeeheldenbuurt te onderzoeken is gehoor gegeven in de wetenschap dat W&B, en niet de gemeente, zorg draagt voor veilige, goede en gezonde woningen. Op aanwijzing van de huurders hebben gemeente en W&B gezamenlijk de woningen onderzocht. Gelukkig bleek van
acuut onveilige situaties geen sprake. Een door de bewoners aangevraagd vervolgonderzoek door een onpartijdige deskundigen bevestigde dat er geen sprake is van onveilige situaties, maar wel van schade. De uitkomsten rijmen met het gegeven dat W&B expliciet
heeft uitgesproken dit najaar en 2019 te willen benutten voor het ontwikkelen van scenario’s voor de woningen in de Professoren-, Zeeheldenbuurt en het Burchtplein en omgeving. De inzet is erop gericht om in ’20 de schop de grond in te laten gaan en te beginnen
met de werkzaamheden van een grootschalige aanpak. Gemeente Bedum moet zorgen voor
een goede gebiedsontwikkeling. Daarbinnen is W&B verantwoordelijk voor haar woningenbestand. N.a.v. de onderzoeken heeft college W&B uitgenodigd om in overleg te gaan.
Heres
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Journée

Spreekt begin november de directeur-bestuurder over hoe de scenario’s handen en voeten
te geven, hoe zorgen voor een optimale afstemming en niet in de laatste plaats hoe buurtbewoners te betrekken bij verdere uitwerking en planvorming. W&B treft n.a.v. schimmelproblematiek tussentijdse noodzakelijke maatregelen, waar ook het voegen bij hoort, omdat de gezondheid van de huurder boven alles gaat. Kan na bestuurlijk overleg met W&B
pas goed antwoorden op vragen over communicatie met huurders, inhoud van het rapport
en maatregelen, die op grond van het rapport nu al noodzakelijk zouden zijn. Dit omdat de
PvdA met haar vragen primair W&B aanspreekt, maar ook omdat hij daarover in de openbaarheid geen uitspreken kan doen. Wil eerst ervan verzekerd zijn dat de huurders zelf
goed zijn geïnformeerd. Komt na bestuurlijk overleg van begin november graag via memo
of anderszins terug op de gestelde vragen incl. de vraag om inzage in de beide inspectierapporten.
Begreep van huurders dat ze ondanks de trage gang van zaken wel vertrouwen hebben in
de nieuwe projectleider. VVD steunt hun oproep om oude rijtjeswoningen die misschien
voor meer geld gerenoveerd worden dan ze werkelijk waard zijn, te slopen en hoopt dat zij
heel snel duidelijkheid krijgen over het verdere verloop.

3.

Notulen raadsvergadering van 20 september 2018
Karaat moet worden gespeld ‘Caraad’. Verslag wordt incl. deze aanpassing vastgesteld.
Toezeggin1. Genoemde voorwaarden worden meegenomen in vergunning die verleend gaat worden
gen
op bouwaanvraag. 2. Memo inzake hoe omgaan met Btw ook n.a.v. advies Caraad komt
nog.
Tekstueel

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Onder 3 staat memo van college over Westerdijkshorn vermeld. De vandaag nog binnenkomen brief over Westerdijkshorn komt op voorstel van de griffie op agenda raad 8 november a.s. Stuk nr. 12 is achterliggend memo bij begrotingswijziging onder a.p. 9 van
vanavond.
Heres
Ziet document inzake sociaal domein graag betrokken worden in afgesproken halfjaarlijkse
rapportage aan cie. Verzoekt voorzitter om wens aan NCG a.i. dhr. Sietsma over te brengen om zich te komen voorstellen aan gemeenteraad. Verder: wat te doen met v.k.a. hiervan?
Voorzitter
Gedachtenwisseling over ingekomen stukken blijft ook na ontvallen van verdere cie’s. aan
de cyclus, gewoon mogelijk in resterende raden bijv. in komende raad van 8 november.
Van Dijk
Zaken op het gebied van het sociaal domein, bijv. korting op jeugdhulp of ontwikkelingen
Wmo zijn moeite van bespreken zeker waard, maar overgang naar gemeente Het Hogeland
maakt e.e.a. lastig. Kan fracties desgewenst over onderwerpen altijd nader informeren.
Voorzitter
Geeft in overweging vooral opvolger van NCG en niet de a.i. dhr. Sietsma uit te nodigen
voor kennismaking. Voor opvolging NCG is ook qua organisatie heel veel nodig gelet op
wat allemaal gaande is, zie memo’s daarover. Voorstel is dit memo v.k.a. nu er op bijeenkomst 18 september jl. voor raden en staten inzicht is gegeven in de facetten die spelen.
Presentaties van die bijeenkomst kunnen verspreid worden maar waren wel vrij technisch.
Het blijft een zoektocht voor de colleges om hun raden aan de voorkant te betrekken zoals
ook bij het Nationaal Programma Groningen; of dat lukt ligt niet geheel in hun handen.
Tipt raad om raadsklankbordgroep te benutten om daarbij stil te staan. Is verder alleszins
bereid memo’s desgewenst toe te lichten. Raad kan een van de memo’s voor 8 november
a.s. agenderen mits dat zinvol is. Inwinning info kan langs andere weg. College probeert
via vele memo’s raad op de hoogte te houden, ook al is dit veel gevraagd van raad en inwoners. Rond schade is geprobeerd dit ordentelijker te regelen. Het wordt nu bestuursrechtelijker ingeregeld en het nationaal programma ligt er ook. Zo is het langs drie sporen ingeregeld om te zorgen voor voldoende draagvlak. Uitvoering en invulling zijn een tweede en
of je de werkelijkheid daarmee goed vat, is nog weer iets anders.
Voorzitter
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Temeer daar je zaken die op het snijvlak van die drie thema’s liggen niet goed kunt vatten
in memo’s of programmalijnen. College probeert raad er zo goed mogelijk in mee te nemen en staat open voor verduidelijkingsvragen. Constateert dat afdoening van stukken incl.
brief van de ijsvereniging conform wordt vastgesteld.
Hamerstukken
5.
Nieuwbouw MFA Sportpark Bedum (rv nr 057)
Voorzitter
Resumeert waarom de raad het n.a.v. commissiebehandeling gewijzigde rv wat laat ontvangen heeft.
Heres
“De Beemden” is enig juiste benaming van mooi sportcomplex van Bedum. Lof over goed
uitgewerkte plannen van werkgroep was alom. Strijdpunt in commissie was hoogte bijdrage
van de gemeente aan uitwerking. Vindt dat college goed onderbouwde argumenten heeft om
bijdrage te verhogen. Vindt onder ‘vervolgstappen’ genoemde termijn van vijf jaar te lang,
stelt voor deze passage ook gelet op argumenten die daarop volgen te schrappen uit het
raadsvoorstel. Dorpshuisfunctie kan meerwaarde hebben voor MFA en directe omgeving
van huidig dorpshuis, mist follow up van aankondiging van nadere gesprekken met partijen
daarover na eerste presentatie. Versterking/renovatie woningen Professorenbuurt kan zowel
voor MFA als woonomgeving voordelen bieden. Is benieuwd of CDA hun eis nog op tafel
houdt dat raad nog voor opheffing van de gemeente Bedum moet beslissen over bouw van
MFA. Heeft betoogd dit geen wijs besluit te vinden. Wet ARHI laat dit niet toe en zo’n besluit kan nadelig zijn voor latere besluitvorming. Wijzer zou zijn dat alle fracties hier aan tafel hun zusterfracties in BMWE-verband bewegen tot opname van bouw van MFA in eerste
begroting van Het Hogeland. PvdA Hogeland heeft zich daarover al positief uitgelaten. Verzoekt college om bouw van MFA met hoogste prioriteit voor te dragen bij NCG zodat het
project in het nationaal programma wordt opgenomen en om MFA nadrukkelijk in overdrachtsdocument op te nemen. Niets dan lof tot slot voor grote ijver van de werkgroep. Had
liefst vanavond tot realisatie van MFA willen besluiten, helaas staan herindeling/wet ARHI
dit in de weg. Draagt persoonlijk graag positief bij aan positieve besluitvorming over MFA
in Het Hogeland.
De Jong
Aangepast raadsvoorstel biedt meerwaarde voor gemeente/gemeenschap. College ziet in dat
nieuwbouw binnen vijf jaar nodig is, CU is blij dat initiatiefnemer met plan daartoe is gekomen. Juicht combineren van dorpshuisfunctie, stichtingen, externe gebruikers en clubs toe
en is blij dat werkgroep iets meer geld krijgt voor vervolgonderzoek. Juicht aanstelling van
extern projectleider, die niet in dagelijkse sores van herindeling zit, toe zodat het plan verder
wordt gebracht. Vraagt om verduidelijking van waar werkgroep volgens college begin volgend jaar mee moet komen. Geeft mee om werkgroep/projectleider gesprek te laten aangaan
met vele gebruikers in omgeving van “De Beemden” (zoals van de sporthal) om te kijken of
MFA nog breder te trekken valt. Daar liggen nog kansen. Juist omdat al breder dan naar één
voetbalclub gekeken wordt qua functies, zal CU instemmen met voorliggend voorstel.
v. Bruggen
Herhaalt dank aan st. MFA voor haar inzet. Plan is transparant, constructief en ongekend
staaltje burgerparticipatie. Dankt college voor bezinning op het woord ‘voorbereidingskrediet’. Resumeert wensen die raad in de commissie uitte. € 19.000,-- voor kosten gemaakt
door ICS is realistisch; akkoord. € 500.000,-- voor nader te maken en onderbouwen kosten
door st. MFA ook realistisch, dus akkoord. € 500.000,-- voor extra ambtelijke ondersteuning
met tussen haakjes externe ondersteuning: wellicht kan een klein gedeelte van dit budget
worden aangewend om maatschappelijk deel meer uit te kristalliseren (wat de wethouder in
de commissievergadering een onzinverhaal noemde) en aan te tonen dat bijv. een dorpshuisfunctie meer heeft van een gemeentelijke taak dan die van een sportclub. CDA gaf eerder
aan best geld te willen fourneren voor externe projectmanagers om projecten zoals dit aan te
jagen om te voorkomen dat er niets mee gebeurt als gevolg van ambtelijke ondercapaciteit.
Van dat beschikbaar gestelde geld plukt men nu de vruchten.
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Journée

v.d. Kolk

CDA wenst net als CU een extern projectleider om uitwerking van de plannen te bespoedigen, liever een 1:1-projectleider, korte lijnen met de st. MFA, zo nodig volledige planuitwerking klaar voor eind ’18. Met nog minimaal twee maanden moet er een kant en klare
planafwikkeling voor de raad van Het Hogeland in januari kunnen liggen. CDA gaat dus niet
over zijn graf heen regeren maar ziet dit wel graag uitgewerkt in begroting van de nieuwe
gemeente, als evt. nieuwe optie die de oude van het CDA vervangt. Inmiddels is duidelijk
dat de term voorbereidingskrediet zoals die gebruikt werd, niet klopte. Wel spreekt college
over een definitief voorbereidingskrediet voor de nieuwe raad. Binnen dat krediet past een
bijdrage voor het aanbestedingsrijp maken, het ontwerp en de architect, zo erkende het CDA
ook in de cie. Dat college de plannen steunt staat buiten kijf gezien inzet om deze plannen
en de uitwerking te delen met de herindelingspartners. Dankt college daarvoor. Sprak in cie.
over lichtweek en thema “Vrouger”. Wellicht is bord bij de deur van het gemeentehuis
‘kruidenierswinkel’ gelijktijdig met spandoek van de brug verwijderd.
Resumeert aangepast raadsvoorstel. Is blij met voorliggend besluit. St. MFA heeft veel werk
verzet om tot dit mooie initiatief te komen, een bottom-up aanpak die goed in de ruimtelijke
visie van Het Hogeland past. Wil toch vragen het onderzoek in een groter geheel op te starten. Er is veel geld mee gemoeid en sommige anders sporten behoeven ook meer accommodatie. Door er meerdere sporten bij te betrekken kun je elkaar versterken.
College zowel als de raad onderschrijven hoe mooi dit initiatief is en beseffen hoeveel uren
de groep voor eigen rekening in het project heeft gestoken. Een bijzonder burgerinitiatief dat
zich onderscheidt in omvang, kwaliteit en ambities. Buitengewoon pluspunt van dit project
is ook dat het vizier naar buiten is gericht en Bedumer organisaties nauwere samenwerking
willen aangaan en hun activiteiten onder één dak willen huisvesten. SV Bedum verdient ook
een compliment. Immers heel vaak zijn sport en voetbalclubs naar binnen gericht, louter gericht op de eigen leden, wat in dit kader niet het geval is. Er ontstaan in dit plan kansen om
ontmoeting, sport, zorg en dagbestedingsactiviteiten te verbinden. Het woord ‘ontmoeting’
duidt ook op de dorpshuisfunctie die onder de loep wordt genomen. Al deze functies dragen
bij aan de kwaliteit van leven en wonen in de gemeente Bedum, zeker als je die afstemt en
tot synergie brengt. Goed ook om te noemen is de aanleiding: die ligt in het huidige gebouw,
wat veilig maar ook sleets is; het bestaat zo’n 40 jaar en past niet meer bij de huidige ontwikkelingen zoals de groei van het vrouwenvoetbal maar ook bij de toenemende behoefte
van ondernemers om elkaar rond sportwedstrijden te ontmoeten en met elkaar te netwerken
en de toenemende behoefte om voorzieningen overdag en ’s avonds te benutten. Deelt met
PvdA dat er op korte termijn een voorstel moet komen dat opgenomen wordt in de begroting
van Het Hogeland en besproken wordt in de nieuwe raad. Wat betreft de gemelde bandbreedte tussen nul en vijf jaar moet er ook los van deze ontwikkeling groot onderhoud gebeuren met het gebouw. Wat ervoor pleit om het snel te doen ligt in expliciet weergegeven
motieven: het initiatief Ruimte: het is buitengewoon dat mensen hier zoveel energie en uren
in steken. Dat pleit ervoor om op korte termijn een besluit te nemen, maar ook het feit dat er
nu samenwerkingskansen maar misschien over vijf jaar niet meer, pleit daarvoor. ’s Herenloo Opmaat is oprecht geïnteresseerd, maar zal het niet leuk vinden om vijf jaar te moeten
wachten. Ook het werven van subsidies pleit voor een beslissing op korte termijn. Kansen
komen en gaan. Nationaal Programma Groningen is inderdaad een heel mooie kans: daar
gaat college ook op koersen. Dit project ligt bijna panklaar op de plank. Gemeente moet er
alles aan doen om dit handen en voeten te laten geven binnen dat soort grote subsidieregelingen. Deelt dus met hele raad dat gestreefd moet worden naar besluitvorming op korte
termijn. Termijn die CDA bepleit, zal niet lukken: de vervolgvragen die eraan komen op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de memo, vergen gewoon meer dan twee maanden.
Dit laat onverlet dat – maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de nieuwe raad –je er
bij de Begroting ’19 best wat van kunt vinden. Het haalbaarheidsonderzoek ligt er: dat is
klaar.
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Heres

van Bruggen

College vindt het verdedigbaar om dat onderzoek voor € 19.000,-- te financieren uit het
leefbaarheidsbudget, ook omdat de resultaten van dat onderzoek nodig zijn bij het maken
van vervolgstappen. Een van die stappen is dat de nieuwe raad moet nadenken of en hoe hij
dit een plek zou willen geven binnen de nieuwe begroting van Het Hogeland. Daarvoor gaat
de gemeente ook met de club om tafel, spoedig maar niet binnen twee maanden, het zou al
mooi zijn als het ergens komend voorjaar zijn beslag krijgt. Daar zitten dit college en deze
raad niet meer bij. Komt nu op de agenda. Het is opportuun om dit project gelet op de kansen, te agenderen: vanwege de staat van het gebouw, de toekomstige benodigde investering,
de huidige kansen tot realisatie van de MFA en de waarde van dit burgerinitiatief. Omdat het
besluit tot realisatie van de MFA wel uitstelbaar is en de dekking niet geborgd is, iets waar
de discussie de vorige keer ook over ging en wat ook erg fundamenteel is, gaat niet dit gemeentebestuur erover maar de nieuwe gemeenteraad van Het Hogeland. Dat staat buiten kijf.
En laat men wel wezen: over 25 werkdagen starten de politieke partijen de onderhandelingen over de nieuwe begroting van Het Hogeland. Daarbinnen zou het een plek kunnen krijgen. College heeft vanaf het begin waardering voor dit burgerinitiatief uitgesproken en heeft
het in het kader van de herindeling geen halt willen toeroepen, ook omdat de lokale samenleving geen boodschap heeft aan de veranderingen die een gemeente doormaakt. College
vindt het daarom ook goed verdedigbaar om de st. MFA tegemoet te komen met middelen
uit het Leefbaarheidsbudget, wat na deze benutting bijna uitgeput is. Fracties pleitten tijdens
cie. VROM voor middelen voor de initiatiefnemers en intensievere ondersteuning door de
gemeente. College heeft goed geluisterd en stelt, als het gaat om ambtelijke borging, daarvoor € 500.000,-- beschikbaar. Dat kan extern worden belegd en wellicht ook intern, mits
men het daar snel over eens is. College wil continue voortgang borgen. Aan de nieuwe gemeenteraad is het om onomkeerbare besluiten te nemen. Die beslist ook over het al dan niet
beschikbaar stellen van het definitieve voorbereidingskrediet. Om verdere ruis en misverstanden te voorkomen is het woord ‘voorbereidingskrediet’ dan ook geschrapt uit de tekst
van het raadsvoorstel en veranderd in ‘bijdrage in de kosten’. Binnen het definitieve voorbereidingskrediet past een bijdrage voor de architect en het ontwerp. Zal na vanavond z.s.m.
met de st. MFA om tafel gaan om tot een goede verdeling te komen van het te verrichten
werk. Waar gaat dat zoal om? Punten uit het haalbaarheidsonderzoek die verdieping behoeven zoals de invulling van de multifunctionele ruimte en de participatie van ’s Heerenloo
Opmaat daarbinnen; onderzoek naar benutting van de restwarmte van Friesland Campina,
waarover de initiatiefgroep overigens deze week al met FFD gesproken heeft; de werving
van subsidies, een optimale verkenning van kansen, waarbij het m.n. om het gemeentelijk en
wellicht ook maatschappelijk deel gaat; het bepalen van de exacte hoeveelheid vierkante meters, waarover ook de nieuwe raad een uitspraak zou moeten doen omdat daar verschillende
scenario’s in denkbaar zijn; de samenwerking en afstemming met de andere sportverenigingen op het sportpark, waar ook tijd voor nodig is omdat de besturen daarover weer terug
moeten naar hun leden; en ook de fundamentele keuze inzake eigendom en beheer van het
gebouw waarover de nieuwe raad een uitspraak moet doen maar die qua beleidsvorming nog
voorbereid kan worden door dit college zodat de nieuwe raad ook direct in positie wordt gebracht. Daarvan moet Bedum zelf iets vinden maar ook overleg plegen met de initiatiefnemers. Na voorliggend raadsbesluit gaat college dus verder met vervolgstappen. Voor de initiatiefnemers, de voetbalclub e.a. betrokken partijen, en ook de raad van Bedum, breken er
spannende maanden aan. Een goede verkiezingsuitslag is van belang voor de fracties om hun
argumenten en standpunten gewicht te kunnen blijven geven.
Bedankt voor beantwoording. Wacht verdere ontwikkelingen met spanning af en wenst
weth. Van de Kolk veel succes met begeleiden van dit proces in zijn resterend wethouderschap.
Dankt college voor beantwoording en enthousiasme. Neemt graag misverstand daarover weg
als dat in de commissie zou zijn ontstaan. Complimenteert betrokken ambtenaren ook. Verzoekt college gelet op de al jaren erg hoge werkdruk vanwege de vele projecten toch met
klem om een externe projectleider af te kaderen om te voorkomen dat het elastiekje knapt.
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Journée

v.d. Kolk

De Jong

Voorzitter

6.

Er is meer dan alleen voetbal in Bedum. Dit is een uitgelezen kans om ook andere clubs die
behoefte hebben aan meer ruimte en met wie weth. ook spreekt, bij het plan te betrekken.
Inz. extern projectleider: het is zaak om de taken die moeten worden gedaan goed te verdelen. College zal na overleg daarover met initiatiefnemers overzien wat gemeente daar zelf in
kan doen en een opdracht vaststellen die dan ook met vaart ingevuld zal gaan worden conform de wens van deze raad. College gaat in dat traject ook nader in overleg met de buren,
de sportverenigingen in Bedum wat deels al gebeurd is (DIO is al betrokken). Die verkenning zal nog eens nauwgezet gedaan worden. Het is goed om dit soort kansen die zich eens
in de 40 jaar voordoen, met hen te wisselen. Maar: de clubs zijn ook autonoom.
Acht het van belang de info goed uit te wisselen en niet alles dubbel te gaan doen wat al
door deze inwoners van het dorp is gedaan en alles weer naar de gemeente toe te trekken.
Hoort weth. opmerking CU beamen. Constateert unanieme instemming met het voorstel dat
een gewijzigd besluit inhoudt t.o.v. het voorstel dat in cie. VROM/ABZ voorlag.

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)
Dit rv komt volgende keer terug, zie onder vaststelling agenda.

Voorzitter

7.

Consultatie Stationsgebied (informerend, rechtstreeks geagendeerd)
Goed dat college deze update geeft zoals ook afgesproken. Mooi ook dat buurt is meegenomen in de plannen en positief op het definitieve plan heeft gereageerd.
De Jong
Dankt voor voorleggen van dit raadsvoorstel n.a.v. eerdere toezegging dit jaar. Is blij dat
plan vrijwel uitvoeringsrijp is. Heeft inbreng omwonenden nog tot grote verschillen geleid? Waarom moet nog steeds e.e.a. uitgezocht worden? Is aanbesteding van plan in dec.
niet te riskant met herindeling voor de deur en dekking uit RGA die bij jaarwisseling vervalt?
De Vries
Heeft er vertrouwen in dat dit plan het stationsterrein tot een aangename plek maakt om
even te vertoeven maar mist er een wezenlijk element in: de bus/lijnverbinding. Ziet graag
nogmaals poging ondernomen worden om OV-bureau te overtuigen om dit mooie stationsgebied straks ook per bus bereikbaar te maken.
Journée
Plan ziet er goed uit. Heeft zich verbaasd over de racefietsen maar het zij zo. Akkoord.
De Vries
Ooit was de tram, die naderhand werd afgeblazen in de stad Groningen, aanleiding tot dit
pfh.
project. Toen was ook zeker de gedachte om de bus daaraan vast te knopen. Betreurt dat
dat niet gelukt is en ook niet meer zal lukken deze periode. Overigens wordt infrastructuur
zo ingericht dat de bus er wel een stop kan maken als de trein een keer uitvalt; maar een
reguliere bushalte komt er dus (nu) niet. Daar ligt een mooie uitdaging voor gemeente Het
Hogeland. CU vroeg naar wijziging. Heeft dat al eerder uitgelegd. Eerst was de grond ook
even niet meer beschikbaar. Toen kwam het hub-concept waar nog veel voor moet worden
uitgezocht, hetgeen tijd en afstemming vergt met NS en OV-bureau. Dat is ook de reden
dat in december wordt aanbesteed. Vindt dat niet spannend, hooguit als er een prijs uitkomt die hoger is dan de raming. Verwachting is dat het budget voldoende is en de aanbesteding daarbinnen gedaan kan worden. Daarmee is dan ook de subsidie geborgd. Op de inloopavonden zijn visualisaties getoond van de effecten op de woningen en met betrokkenen besproken. Dat stelde hen gerust maar voor de zekerheid wordt het hele plan nog even
weer bij iedereen onder de aandacht gebracht nog voor opheffing van de gemeente Bedum.
De Jong
Acht het goed het aantal fietsen te inventariseren. Juicht het hub-idee, een OV-knooppunt,
met alle mogelijkheden die dat biedt zoals ook busverbindingen naar naastgelegen dorpen,
toe. Kijkt met spanning uit naar de aanbesteding.
De Vries
Is blij dat het ontwerp de komst van een bus toelaat. Het zou wat vreemd zijn als de bus
overal kwam (Winsum, Zuidhorn etc.) maar niet in Bedum. Hoopt dat Het Hogeland de
handschoen oppakt en zorgt voor een reguliere bushalte in het stationsgebied van Bedum.
Voorzitter
Constateert dat dit agendapunt hiermee is afgerond.
Rus
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8.
Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 (rv nr 059, rechtstreeks geagendeerd)
Rus
Constateert dat er veel wordt gedaan om uitstroom te bevorderen en instroom te verminderen. Complimenteert organisatie met groot aantal opgezette projecten. Statushouders vormen moeilijke groep in deze regio die ook een opvallend hoog aantal laaggeletterden telt.
Hoopt dat Taalhuis in dezen soelaas kan bieden. PvdA gaat akkoord met voorstel.
Doesburg
Helaas hebben BMWE-gemeenten, die straks Het Hogeland vormen, ook dit jaar een tekort
op het BUIG-budget, in Bedum is het meer dan gehalveerd, maar desondanks is het in Bedum en De Marne nog zo groot dat er onder voorwaarden een beroep gedaan kan worden
op de zgn. vangnetuitkering. CU kan instemmen met het voorstel.
Rutgers
Tekort is er elk jaar, budget is gewoon ontoereikend. Akkoord gaan met analyse spreekt
voor zich, zonder dat moet het tekort uit eigen middelen aangevuld worden. Vraagt of college naar zijn mening is gevraagd inzake het rapport van de Rkc inzake Ability en of dat
nog meegenomen kan worden in mogelijkheden om de tekorten te verkleinen.
Journée
Heeft kennis genomen van de analyse. Resumeert genomen maatregelen om tekort te reduceren. Analyse laat duidelijk zien hoe e.e.a. is opgepakt. Er is een bovengemiddelde uitstroom gerealiseerd, VVD stemt in met voorstel.
Van Dijk
Dankt raad voor instemming met analyse en verbeterplan. Dit is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een extra uitkering conform de daarover afgesproken regels in Nederland. CDA spreekt van repeterend geheel maar momenteel komen alleen De Marne en
Bedum in aanmerking, overig BMWE-gemeenten niet. CU constateert ook dat het tekort
minder groot is. Desondanks kan gebruik gemaakt worden van deze regeling en dat moet
Bedum ook zeker doen. College is nog niet naar haar mening gevraagd inzake Rkc rapport
inz. Ability.
Voorzitter
Constateert dat raad met algemene stemmen kennis instemt met dit raadsvoorstel.
9.

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)
Constateert dat raad instemt om onder begrotingswijziging 16 het woord “voorbereidingskrediet” te schrappen en te wijzigen in “bijdrage in de kosten MFA Sportpark Bedum” en
om de zin daaronder te wijzigen in “beschikbaarstelling van een bijdrage in de kosten van
€ 119.000,-- voor de nieuwbouw MFA Sportpark Bedum”.
Heres
Vraagt waarom begrotingswijziging no. 14 Projectplan Beleefbaar Onderdendam niet in
cie. is besproken. Vindt het wel een mooi plan en gaat ermee akkoord.
Voorzitter
In presidium is directe agendering afgesproken, anders dan wat te doen gebruikelijk is.
De Jong
Begrijpt dat in dekking van wijziging no. 14 is voorzien via een stelpost maar ziet niet dat
deze dekking er in het overzicht van beschikbare middelen is afgehaald.
Voorzitter
Constateert dat op die vraag nu geen antwoord kan worden gegeven, constateert dat raad
ermee instemt om besluitvorming in dezen dan op 8 november a.s. af te handelen.
Voorzitter

10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20:43 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2018,

De griffier,

De voorzitter,
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