NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 23 oktober om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:

H.P. Bakker
H.P. Reijsoo

Aanwezige raadsleden:

GB:
CDA: Van Bruggen, Koster, Wijnstra
PvdA: Bolt, Draaisma, Heres
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Hoekzema
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Rutgers-Swartjes (CDA), Broekmans, Karapetian, Lap, Venema (GB)

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig:

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Meldt afwezigheid
van mw Rutgers. Agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

Reacties CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD op verklaring “Aftreden Gemeentebelangen”
van 23 september 2014
Berghuis
Leest verklaring voor namens CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD [op RIS en bijgevoegd]
Wijnstra
Dhr. Berghuis heeft dit mede namens CDA prima verwoord. Betreurt gang van zaken van
tot nu toe zeer. Handreikingen vanuit fracties aan tafel zijn helaas niet opgepakt. De vier
zittende raadsleden waren best bereid te praten, hebben dat ook aangegeven. Kan zich volledig scharen achter citaat van hoogleraar Krouwel dat door actie van GB 1 op de 3 kiezers
niet wordt vertegenwoordigd. Dit is slecht voor de lokale democratie en een onbezonnen
actie van de lokalen of misschien wel van een aantal gefrustreerde inwoners van Bedum.
Hoekzema
Voor VVD is de zaak afgedaan, maar was dat al voor de verkiezingen. Men gaat met zijn
allen hard aan de slag, ook voor de 1600 burgers die in de steek zijn gelaten.
Draaisma
Wil alleen nog kwijt dat het vertrouwen in de politiek een zeer groot goed is en dat dit in
elk geval niet groeit met het wegblijven van GB hier aan tafel, betreurt dat.
Voorzitter
Volgens de Kieswet moeten na ontslag van de 4 GB-raadsleden de volgende van de in totaal 19 mensen op de lijst van GB worden aangeschreven. Dat kan na 1 november. Heeft
de –bijna –vrm. GB-fractievz. erop gewezen dat hij als raadsvoorzitter niets kan beginnen
zonder een brief van betrokkenen waarin zij hun ontslag meedelen. Die brief is nog niet
binnen. Als het proces geen opvolgers oplevert zal hij dat de raad laten weten conform de
Kieswet, neemt vooralsnog aan dat er mensen op de GB-lijst bereid zullen worden gevonden om recht te doen aan uitslag van gemeenteraadsverkiezingen van maart.
2.

3.

Vragenuur voor raadsleden
Vraagt college mensen de weg te helpen vinden naar onafh. raadsman voor afhandeling
van schadeclaims agv. aardbevingen dhr. Klaassen bijv. door creatie van informatiepunten
in betrokken gemeenten, dit helpt ook om verborgen zaken in kaart te brengen. Mensen
weten de weg sneller te vinden naar hun gemeente dan naar een institutie.
Voorzitter
Deelt met PvdA dat men zich sneller bij gemeente meldt dan op zoek te gaan naar instituties. NAM probeert dat verschil overigens te ondervangen. Men kan probleemloos worden
verwezen als men erom vraagt maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Klaassen is sinds 19 jl. van standplaats veranderd van de vrij onbekende dienst Landelijk Gebied naar het
raadshuis van Loppersum. Besteed geld liever aan de vele gevolgen van de bevingen dan
aan een apart bemenst meldpunt. Is graag bereid extra aandacht te vestigen op bekendheid
van Klaassen bv. in mededelingenrubriek van gem. Bedum, dit in overleg met de 9 gaswinningsgemeenten mee te nemen en te kijken of van hen iets te leren is op dit punt.
Draaisma
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Draaisma

4.

Is blij met beantwoording. Apart loket zou te zwaar middel zijn, vraag was niet zo bedoeld.
PvdA-fracties in de andere betrokken gemeenten dienen een soortgelijk verzoek in.

Notulen raadsvergadering van 18 september 2014
Constateert dat dit verslag ongewijzigd wordt vastgesteld.

Voorzitter

5.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Wh. leek met verzoek mw. Bolt om deze brief in cie. verband te bespreken akkoord maar
had meer tijd nodig en bracht memo uit. Herhaalt verzoek van mw. Bolt.
De Vries
Stelt voor dat PvdA eerst nav memo die in leesmap ligt, aangeeft of zij nog vragen heeft.
Materie is taai, oplossing vergt tijd, dit komt in cie. maar niet reeds in november.
Voorzitter
Constateert dat raad instemt met voorgestelde wijze van afdoening van stukken/verslagen.
Stuk nr.1
Heres

Hamerstukken
6.
Wijziging verordening leerlingenvervoer (rv nr 054)
7.
Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie Noord-Nederland 2015-2018 (rv nr 055)
Voorzitter
Constateert dat conform rv nr 054 en 055 wordt besloten met algemene stemmen.
Bespreekpunten
8.
(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 056, rechtstreeks geagendeerd)
Voorzitter
Benoemt als vz. en leden van cie. van stemopneming dhr. Wijnstra, dhr. Berghuis en mw.
Bolt en heropent vergadering na korte schorsing om cie. haar werk te laten doen.
Wijnstra
Meldt als vz. van cie. van stemopneming dat alle 10 personen aan tafel een stembriefje
hebben ingediend en voor hebben gestemd.
Voorzitter
Concludeert dat daarmee dhr. Willem Rus is benoemd tot fractievertegenwoordiger van de
PvdA en als lid van de cie. VROM voor de PvdA en feliciteert dhr. Rus daarmee. Dhr. Rus
treedt in de komende maand december aan als raadslid voor de PvdA.
9.

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 057, rechtstreeks geagendeerd)
Geen vragen nav. LTA.

VVD, PvdA
CU
Wijnstra

De Vries

Hoekzema
De Vries

Van Dijk

CDA vroeg vorige keer naar situatie stationsgebied. Klinkerweg aldaar ligt er allerbelabberdst bij met plaatselijk rechtop staande stenen. Wanneer gaat college ermee aan de slag?
Heeft vorige keer beaamd dat betreffend weggedeelte van slecht kwaliteit is. Het voldoet
niet aan de richtlijnen. Werkzaamheden stationsgebied zitten in combi met planvorming
Vlijt en staan niet op korte termijn op uitvoering. Om bewust met budgetten om te gaan en
gem. in te dekken tegen schadeclaims is ervoor gekozen om bij dat weggedeelte een bord “
slecht wegdek” te plaatsen. Zegt toe situatie nogmaals te bekijken. Als het gevaarlijk onverantwoord is geworden, wordt het op kleine schaal gerepareerd.
Memoreert dat opknappen van stationsgebied afhangt van RGA. Hoe zit dat precies.
Heeft al uitgelegd dat oorspronkelijke plannen herinrichting stationsgebied niet doorgaan.
OV-bureau wil geen extra haltes in buslijnen omdat bussen er dan te lang over doen voordat ze het volgende station bereiken. College bekijkt nu beperktere upgrading van stationsgebied icm spitsbussen over Vlijt. Voordeel: aantal bussen pakt oude route VlijtWaldadrift mgv de bewust niet opgeruimde bushaltes langs die route. Dat project gaat nog
steeds onder de koepel van de RGA plaatsvinden. Bedum krijgt de toegezegde subsidies.
Dat project heeft daardoor meer voorbereiding nodig, als zodanig staan ze op de LTA.
Onder no.159 staan aanpassingen verordeningen ihkv Participatiewet. Behandeling in december wordt niet gehaald maar kan gerust nog in januari met terugwerkende kracht.
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10. Begrotingswijzigingen (rv nr 052)
Geen.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.24 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 4 december 2014,
De plv griffier,

Pfh
Pfh De
Vries

De voorzitter,

Agendapunt
a.p. 9 LTA

Toezeggingen 23 oktober 2014

Klinkerweg in stationsgebied wordt zo nodig plaatselijk gerepareerd.
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