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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 2 juni 2016 om 19.30 uur 

 

Voorzitter:     H.P. Bakker 

Griffier: H.P. Reijsoo 

Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes , Wijnstra 

PvdA: Heres, Rus, Kuiper 

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Hoekzema 

Tevens aanwezig de collegeleden:  Van Dijk, Van de Kolk, De Vries 

   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, heet aanwezigen welkom, spreekt ambtsgebed uit. Constateert dat de 

agenda conform kan worden vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 

Er zijn geen vragen aan het college gesteld. 
 

3. Notulen raadsvergadering van 21 april 2016 
Tekstu-

eel/n.a.v. 
P.2, voorzitter heeft op 21 april in navolging van een uitlating van gedep. Brouns gezegd 

dat na een gesprek op 12 mei jl. met in eerste instantie alleen het college, moest worden 

bezien of het vervolg kon worden verbreed met leden van de raad. Heeft daar uiteraard op 

12 mei naar gevraagd maar toen bleek dat niet meer het geval. Situatie is nu zo dat vandaag 

het laatste gesprek met een van de 7 gemeenten is geweest. Daarna maakt het college van 

GS de balans op en zal dat college Bedum berichten. Had zich voorgenomen de raad ofwel 

nav. berichten uit de provincie of uit eigen beweging te informeren over wat het college 

van Bedum in het gesprek naar voren heeft gebracht en de reactie van het college van GS. 

Daarvan zei gedep. Brouns dat het de primaire verantwoordelijkheid is van b&w om de ei-

gen raad te informeren. Zal dat ook doen, moet zich nog even bezinnen op de wijze waarop 

dat moet gebeuren want de gedep. heeft gezegd dat dat voorlopig vertrouwelijk moet zijn. 

Wil derhalve bijstellen dat wat hij op 21 april heeft gezegd, toen juist was maar inmiddels 

in een ander daglicht moet worden gezien. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Stuk nr. 2 PvdA wil dit stuk bespreken in cie. VROM van 15 juni a.s. CDA constateert dat college 

moeite heeft bezuiniging op groenbeheer te halen. Doet suggestie om ofwel de ambitie bij 

bij te stellen of de doelstelling proberen te halen via de vaker door het CDA bepleite om-

vorming van groen of het overdoen van snippergroen. Dat veel gemeenten kampen met het 

op niveau houden van het groen is goed te zien. Volgens deskundigen keert uitsparen op 

onderhoud zich tegen je door extra onderhoud dat je nadien nodig hebt. Hoort 15 juni 

graag reacties van college op deze punten. CU wil graag oplegnotitie hierover vóór 15 juni.  

Wh. De Vries begrijpt het verzoek, kan wel melden dat het te maken heeft met het nog niet 

uitgevoerd zijn van deelplannen. Zal oplegnotitie op hoofdlijnen opstellen, niet in detail. 

Het wordt een leeswijzer die eerdere notities en brieven hierover op hoofdlijnen samenvat 

om raad mee te nemen in de worsteling en mogelijkheden van fasering in dezen. 
Stuk nr. 3 Vanwege verwarring in naam en mailadres staat onder pt. 3 abusievelijk Beckeringh ver-

meld ipv. Eijgelaar. Afgesproken was al om het advies bij het winningsplan als opmaat te 

zien naar de zienswijze die in de zomerperiode wordt verwacht. Raad kan desgewenst deze 

mail van mw. Eijgelaar bij de bespreking hiervan in de raad van 30 juni a.s. betrekken.  
Voorzitter Constateert dat stukken/verslagen verder conform voorstel kunnen worden afgehandeld. 
 

Hamerstukken: 

5. Beeldkwaliteitsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep (rv nr 028) 

6. Bestemmingsplan Bedum Kern, locatie bedrijvenpark Boterdiep (rv nr 029) 
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7. Wijziging gemeenschappelijke regeling ARCG op basis van Wet modernisering Vennootschapsbe-

lasting (rv nr 030) 

8. ARCG ontwerpbegroting 2017 (rv nr 031) 

9. Financiële jaarstukken 2015, actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Algemeen Bestuur 

Gemeenschappelijke Regeling-Publieke Gezondheid & Zorg (rv nr 032) 
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nrs. 028 t.e.m. 032 wordt besloten. 
 

Bespreekstukken 
 

10. Opwaardering brug “Nije Draai” te Zuidwolde (rv nr 033) 
Voorzitter Raad heeft nog memo per mail gekregen over extra kosten voor de stroomvoorziening. 
Berghuis CU kan instemmen met het voorstel. 
Van Bruggen Akkoord, grapt dat zonder stroomvoorziening de brug ook nooit elektrisch wordt.  
Hoekzema Vragen VVD in cie. zijn netjes in de memo beantwoord waarvoor dank. Nu akkoord.  
Heres De kabel kost wel geld, PvdA zal daar niet over zeuren, gekozen oplossing is prima. 
Voorzitter Constateert dat voorstel met algemene stemmen is aangenomen. 
 

11. Jaarstukken 2016 (rekening 2015, begroting 2017 en uitvoeringsprogramma 2016) van de 

Regio Groningen-Assen (rv nr 034) 
Berghuis Wethouder heeft in cie. VROM d.d. 10 juni '15 verteld dat Bedum voor ontwikkeling stati-

onsgebied € 3 ton subsidie krijgt, en toen ook toegezegd dat raad 3e kwartaal '15 een nade-

re uitwerking tegemoet kon zien van een upgrading van het stationsgebied, de spitsbus die 

over Vlijt en Waldadrift zou gaan en verbetering fietsstructuur, inclusief een dekkingsplan. 

Ziet LTA hierop graag geactualiseerd. 2. Wethouder heeft verteld dat deel van gronden 

stationsgebied is verkocht aan een derde partij;  is daar nog iets over te melden? 
CDA, VVD Akkoord nu opname herinrichting stationsgebied is opgenomen in raadsvoorstel.  
Heres Dankt college voor keurige verwoording en uitleg herinrichting ODD Winsum in voorstel. 
De Vries In stuk dat in cie. voorlag zaten omissies m.n. voor w.b. het stationsgebied. Heeft niet meer 

nieuws daarover dan in cie. al is gemeld. Herinrichting Onderdendamsterweg die feitelijk 

project van gem. Winsum is, is nu keurig toegelicht in lijn met al eerder toegezonden stuk-

ken.  Cie. is vorig jaar over spitsbus over Waldadrift geïnformeerd. Na uitgebreide analyse, 

zie raadsstukken daarover, is in samenspraak met het OV-bureau besloten dat de bus niet 

over de Waldadrift komt te rijden. Verbetering fietsstructuur / fietsstrategie betreft de hele 

gemeente, niet alleen het stationsgebied. Heeft op landelijk fietscongres in Groningen 

denklijnen neergelegd hoe dit ism. RGA kan worden aangepakt. Van Fietsroute Plus maakt 

veel woon-werkverkeer en veel schooljeugd gebruik, college streeft ook naar fietsoptimali-

satie op korte afstanden van wijken naar sportgebieden, naar het stationsgebied e.d., ter 

promoting van dit alternatief voor de auto. Dit punt staat op de LTA voor 2e helft 2016. 
Voorzitter Constateert dat dit raadsvoorstel met algemene stemmen is aanvaard. 

 

12. Begrotingswijzigingen (rv nr 035) 
Voorzitter Constateert dat conform rv nr 035 wordt besloten. 

 

13. Sluiting 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.51 uur. 
 

Vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2016, 
 

De griffier,       De voorzitter, 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 2 juni 2016 
De Vries 4. Ingekomen stukken, verslag van bijge-

woonde vergaderingen 
Raad krijgt oplegnotitie over groenbeheer die eerdere 

notities en brieven hierover op hoofdlijnen samenvat. 

 


