NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 4 en 6 november 2014
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

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig:
1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Mw. Rutgers is afwezig omdat zij bevallen is van een dochter. Agenda wordt conform vastgesteld.

Voorzitter

2.
Ingekomen stukken
Beëindiging lidmaatschap raadsleden GB is vorige raad besproken. Conform voorstel wordt besloten.
3.

Begroting 2015 (rv nr 058)

a.

Algemene Beschouwingen
(Algemene Beschouwingen (hierna ook AB) en reacties van college staan in extenso op
www.bedum.nl. Op deze plek alleen kleine stukjes discussie tussendoor.)
Wijnstra
Houdt Algemene Beschouwingen namens CDA-fractie.
Draaisma
Houdt Algemene Beschouwingen namens PvdA-fractie.
Wijnstra
1. Beluistert bij PvdA in het woord “ poogt” twijfel over hoe BMW-samenwerking wordt
uitgerold. 2. Vindt PvdA dat decentralisaties budgetneutraal moeten worden opgemaakt?
Draaisma
Passage over BMW-samenwerking was absoluut niet bedoeld als twijfel over voortgang
daarvan. Is absoluut niet blij met budgetneutraliteit bij decentralisaties m.n. omdat nog
volstrekt onduidelijk is of geld van Rijk voor bijv. jeugdzorg, verdeeld over gemeenten
minus korting, voldoende zal zijn. Dit geeft een enorm risico voor de gemeente.
Berghuis
Houdt Algemene Beschouwingen namens CU-fractie.
Wijnstra
CU noemt budgetneutraal doorvoeren van decentralisaties. Gemeente moet buitengewoon
efficiënt te werk gaan om dat te halen. CU pleit voor keuzevrijheid voor burgers tav waar
zij hun zorg weghalen. Staat dat niet in schril contrast met de te maken efficiencyslag?
Berghuis
Beaamt dit mogelijke gevolg, maar wil onderzocht zien dat mensen kunnen kiezen waar ze
zorg vandaan halen.
Hoekzema
Houdt Algemene Beschouwingen namens VVD-fractie.
Wijnstra
VVD had het eerst over extra verhoging van Ozb en toen over gehele Ozb-verhoging. Gaat
dit over 2% of 6,5%? Wat blijft er concreet overeind van bezuinigingsvoorstellen die VVD
bij VJN deed om die 6,5 of die 2 % Ozb-verhoging te kunnen schrappen?
Draaisma
Is ook erg benieuwd naar extra bezuinigingen die VVD zou willen voorstellen om extra te
kunnen investeren in Centrumplan, waar de PvdA op zich overigens voor open staat.
Hoekzema
Heeft het niet over extra investeren in Centrumplan gehad maar dat het plan zo belangrijk
is dat het wat de VVD betreft wel iets extra’s mag kosten. Vindt dat wezenlijk iets anders.
Ozb: het was 2% verhoging, nog eens 2% verhoging en toen nog eens 6,5%. De 4,5% was
dus al 2% verhoging tot 2016 en nu in 2015 doet de gemeente daar alweer 2% bij. Vandaar
dat verschil naar 6,5%. VVD-lijst bezuinigingen bij voorjaarsnota (VJN) was van dien
aard dat zonder de Ozb-verhoging er ook in 2019 een positief resultaat zou zijn. Vandaar
zijn opm. over de Ozb. Overigens is VVD er altijd al tegen om de Ozb te gebruiken om ga1

Voorzitter

ten mee te dichten. Heeft onderdelen genoemd waarop men is vergeten te bezuinigen zoals
iha de sport. In de sport kan men zodanig zaken realiseren dat sport voor de gemeente
goedkoper wordt. Dat kan een behoorlijke bezuiniging opleveren. Als dat niet meegenomen wordt, terwijl men wel op SWB en muziekschool kort, is 2% Ozb dus ook niet belangrijk.
Schorst vergadering en heropent deze na 10 minuten.

b.

Reactie van het college op de algemene beschouwingen
Reageert op algemene beschouwingen van fracties.
De Vries
Reageert op algemene beschouwingen van fracties.
Berghuis
Vraagt om indicatie van omvang onderhoudskosten Waldadrift 2012-2014.
De Vries
Heeft dat niet paraat, komt er in 2e termijn op terug.
Berghuis
Is Europese Commissie aangeschreven of er nog Europees geld beschikbaar komt voor
herstel van beschadigde beschoeiingen/kademuren en hoeveel gaat dat ongeveer kosten?
De Vries
Er is geen Europese subsidie voor beschikbaar. Houdt voor omvang van geld dat met herstel gemoeid is het begrote risico van 3 mln. aan.
Berghuis
Wordt ontsluiting over Boterdiep alleen voor voetgangers/fietsers en niet voor auto’s?
De Vries
De huidige spoorwegovergang bij Ter Laan wordt afgesloten voor autoverkeer ism de
nieuwe ontsluitingsroute. Dit is aangedragen vanuit de wijk Ter Laan.
Berghuis
Pleit ervoor om deze uitgelezen kans om 2 delen van Bedum die van elkaar gescheiden zijn
door het Boterdiep beter op elkaar af te stemmen zodat het station en de sportvoorziening
voor veel bewoners van Bedum beter bereikbaar wordt. Dit scheelt ook verkeersdruk door
het dorp vanwege verkeer van inwoners van Ter Laan naar station en sportvoorzieningen.
Draaisma
Vindt dit voorstel van CU interessant. 3 jaar geleden bleek uit tellingen dat het aantal verkeersbewegingen aan de Vlijt net zo hoog was als aan de Stationsweg. De ontsluitingsweg
scheelt bewegingen van vrachtwagens over de Stationsweg maar kan met het voorstel van
de CU ook verkeersbewegingen aan de Vlijt schelen, inderdaad, dat zouden meerdere vliegen in één klap zijn: ontlasting van het centrum qua vrachtwagens maar ook auto’s uit Ter
Laan naar station, busknooppunt, boodschappen doen etc.
De Vries
In werkgroep is dossier ontsluitingsweg breed besproken en zijn alle wensen afgewogen.
Er is angst dat de nieuwe ontsluitingsweg veel extra verkeersdruk zal geven op de weg Ter
Laan. Dat aspect is meegenomen. Huidige ontsluiting naar Ter Laan is ook één kant op. In
die zin is die mogelijkheid er nu ook niet. Daarin komt geen wijziging. Er wordt alleen gezorgd dat sluipverkeer naar Ter Laan over spoor heen niet gaat plaatsvinden door de overweg af te sluiten maar uiteraard wel open te houden voor fietsers en voetgangers, in die zin
krijgt Ter Laan 4 ook een betere ontsluiting naar station en sporthallen - maar wel per fiets.
Berghuis
Vindt pfh de zorgen van bewoners van Ter Laan 1-4 terecht?
De Vries
Deelt angst voor extra sluipverkeer. Het is besproken met provincie. Er zitten 2 kanten aan.
Raad krijgt stukken over ontsluitingsweg en afwegingskader voor komende cie. VROM.
Hoekzema
Kan Bedum geen bijdrage aan gem. Groningen vragen voor fietspaden bij Zuidwolde?
De Vries
Vindt het de vraag of hij een bijdrage van Groningen krijgt maar juicht elk idee toe in dit
dossier, omdat er nu feitelijk geen middelen voor zijn.
Hoekzema
Wb. entrees zijn sommige terreinen in eigendom bij anderen dan de gemeente. Zij kunnen
aangeschreven worden om de terreinen netjes te houden, dit scheelt de gem. middelen.
De Vries
Heeft niet de indruk dat die terreinen er erg haveloos bij liggen maar daar waar het erg uit
de hand loopt zal het college gepaste maatregelen nemen.
Hoekzema
VVD heeft terrasjes ingebracht bij Centrumplan, niet aan Molenweg. Niet dat de VVD
daarmee zegt geen terrasjes aan de Molenweg te willen.
Berghuis
In 1998 kon Bedum zich wat meer permitteren dan nu. Tijden zijn veranderd. Beleid mbt
verkoop/ingebruikneming plantsoengedeelten moet wellicht aangescherpt worden.
De Vries
Volgens planning wordt deelplan overhoekjes en snippergroen uitgewerkt in 2016-2018. Is
echter bereid anders te kijken naar prioritering binnen de 8 deelplannen en deelplan mbt
Vd Kolk
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c.

snippergroen naar voren te halen. Verzoek bewoners Populieren om deel van snippergroen
in eigen beheer te nemen wordt serieus bekeken op passendheid in het vastgesteld beleid.
In 2013 bij behandeling verlichtingsplan vond pfh dat uitstel van vervanging eigenlijk niet
langer kon. Vindt dat ambtelijke molens op dit punt erg traag draaien.
Heeft wat tijd nodig om gelet op snelle ontwikkelingen bij LED-lampen zorgvuldig goede
keus te maken, er lijkt nog wat op in te verdienen en is redelijk wat geld mee gemoeid. In
Bedum-West zijn enige tientallen masten vervangen, calamiteiten zijn in die zin opgelost.
Pfh zei eerst dat er geen raming kosten herstel kademuren en beschoeiingen was en becijferde het in tweede instantie op € 3 mln. Is dat de raming voor de gem. Bedum of inclusief
de leefbaarheidsgelden? Als er geen geld voor begroot is, ligt daar een flinke uitdaging.
€ 3 mln. is inschatting van destijds. Wat het werkelijk gaat kosten is nog niet helemaal bekend. Inventarisatie is grotendeels gedaan, het moet nu op geld worden gezet. Het klopt dat
er geen geld voor in de begroting is opgenomen, daarom staat het in de risicoparagraaf.
Reageert op algemene beschouwingen van fracties.
Reageert op algemene beschouwingen van fracties.
Reageert op algemene beschouwingen van fracties.
Deelt beantwoording burg. op vraag van PvdA over aardbevingen en maatschappelijke onrust. Ook PvdA heeft niets van maatschappelijke onrust gemerkt en wil niet indruk gewekt
hebben dat die er zou zijn. Vraag was m.n. gericht op plan van aanpak.
Zowel het maatschappelijk werk als de GGD zijn erop toegerust om mensen op te vangen
die problemen ondervinden door alles wat hen overkomt. Waar nodig helpt gemeente haar
inwoners ook om de weg daar naartoe te vinden. Schorst vergadering tot a.s. do. 6-11-14.

Voortzetting van de vergadering op 6 november met bijdragen in tweede termijn van de
fracties

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

Tevens aanwezig de collegeleden:
Afwezig:
Voorzitter
Wijnstra

Heropent vergadering, heet aanwezigen welkom inclusief degenen die kijken via internet.
CDA is geen voorstander van herindeling, kiest als second best voor G7 maar vindt een afgezwakte G3+4 variant te klein, kijkt dan liever evenals VVD richting Stad dan een kleine
variant in het noorden. Heeft college opgeroepen om de ca. 1fte extra inzet die aardbevingendossier kost te trachten te declareren. Zou dat geld willen inzetten voor nieuw beleid
cq. wensen tav. centrum. Mist ambitie voor fiets- en wandelpaden. Bij economisch tegentij
moet je wel plannen maken voor als het tij weer meezit en kun je bovendien soms lucratief
aanbesteden. College mag wat CDA betreft gerust bij raad terugkomen als college plannen
weet neer te zetten met behoorlijk wat financiering van derden. Wil overzicht dat CDA al
heeft gemaakt nog wel eens presenteren aan college. CDA stelde voor hoogholtje te plaatsen in tussengebied, vindt het jammer dat VVD terrasje niet steunt dat wat CDA betreft
best naast camperplaats mag komen. Ziet graag (LTA-)agendering van bots om hierover
verder te praten tegemoet, roept ook in dit verband college op te komen met plannen, dit
maakt het voor raad aantrekkelijker te zoeken naar bijpassende middelen. Memoreert suggestie om rotonde in Bedum te laten adopteren door groenondernemer, vraagt reactie daar3
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op van college. Plannen voor groenbeleid die op korte termijn rendement opleveren mogen
wat CDA betreft met inzet van middelen uit AR geprioriteerd worden, roept college op dit
sneller aan te pakken en niet pas in 2015, 2016. Is tevreden met toezegging om raad 4 keer
per jaar over sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening te informeren.
Heeft veel info over habitat bij zich voor belangstellenden.
Zie voor bijdrage PvdA in tweede termijn www.bedum.nl
Zie voor bijdrage CU in tweede termijn www.bedum.nl
Bedankt CDA voor tegemoetkomen aan keuze van VVD aangaande herindeling. PvdA gaf
al eerder aan de stad nog zo gek niet te vinden. Nu CU nog, of denkt die er ook al zo over?
Zie verder voor bijdrage VVD in tweede termijn www.bedum.nl, hier verder interrupties:
Wat bedoelt VVD met "daar (extra korting op rkc) hebben we een besluit over genomen".
In het presidium.
Volgens afspraak maakt presidium geen politieke keuzes.
Keuze om rkc in stand te houden is niet politiek. Het is verplicht vanuit Den Haag.
VVD wekt suggestie dat hier in achterkamertjes politieke besluiten worden genomen. Presidium maakt alleen procedureafspraken, definitieve besluiten over Rkc worden alleen in
deze raad genomen. CDA mag voorstellen daar schepje bovenop te doen.
Rkc Bedum is op goedkope wijze tot stand gekomen en functioneert goed. Als je bij begroting nog weer € 2.500,- wilt korten op Rkc, terwijl de opbrengst daarvan peanuts is maar
de Rkc dan eigenlijk geen onderzoek meer kan doen, heb dan het lef om naar Plasterk te
gaan en om opheffing van de Rkc in Bedum te vragen.
Dhr. Hoekzema vraagt sportverenigingen om zelfwerkzaamheden te verhogen ivm drukken
van de kosten. Geldt dat ook voor de Rkc?
Vindt het best als dhr. Van Bruggen appels en peren met elkaar wil vergelijken.
Bestrijdt dat presidium aan achterkamertjes doet. Eigenlijk hebben dhr. Hoekzema en dhr.
Wijnstra beiden gelijk. Er is een presidiumvergadering geweest waarin werd gepoogd duidelijkheid te krijgen over eerdere bezuinigingen op het Rkc-budget en hoeveel geld er in
de spaarpot zat en of dat zou kunnen leiden tot een gezamenlijk standpunt van de fracties,
dit niet op verzoek van hem als raadvoorzitter maar omdat men als raad die keus ten aanzien van het eigen budget kan maken. Maar dhr. Wijnstra heeft evenzeer gelijk dat de beslissing over de begroting en alle budgetten incl. dat voor de Rkc in deze raad vallen. Als
fracties dat nog eens willen evalueren, doen zij dat maar in een eerstvolgend presidium.
Constateert dat de beschouwingen meer tijd in beslag nemen dan het spreken over de begroting. VVD onderbouwt claim onvoldoende dat gat van € 64.000,- bij achterwege laten
van Ozb-verhoging te dekken zou zijn door bij sportvoorzieningen nog wat weg te halen.
Wil voordelen die CU benoemde bij verbinding tussen Oost- en West-Bedum wel onderzocht zien en kunnen beoordelen in licht van plan voor ontsluiting wat raad in cie.verband
te beoordelen krijgt. Werkgroepen leveren belangrijke input, maar primaat ligt bij de raad.

Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn
Bespeurt dat raad gaat instemmen met begroting. Reageert op resterende kanttekeningen.
Bestuursakkoord is helder: extra lastenverhoging is niet eerste optie. College vindt Ozbverhoging van 2,35% over hele linie matig en acceptabel. Gemeente kort ook op instellingen en organisaties. Qua inflatiecorrectie zouden de lokale lasten stijgen met 20% in 10 jaar.
Hecht echter meer aan beeld dat Bedum op Ozb-monitor is gedaald tov andere gemeenten
en gewoon een goede woongemeente is met goede voorzieningen en wegen die er goed bij
liggen, tegen acceptabele gemeentelijke lasten. Ook PvdA hoopt dat Ozb kan worden bijgesteld per 2015. Neemt daar notie van, maar heeft raad al duidelijk gemaakt dat financiële
gesternte gelet op kosten decentralisaties komende jaren ongunstig is; bestuursakkoord
blijft wel een kompas. Volgende ijkmoment is VJN '16. Deelt met CU dat VVD erg makkelijk roept dat bij sport wat weg te halen is. Weet als pfh. sport dat er verenigingen worstelen met behoorlijke tariefverhogingen. Wijst erop dat begroting en sportnota een aantal
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p.m-posten bevatten. College zal als er winst is in te boeken op beheer en onderhoud die
zeker boven tafel trekken en meenemen naar komende begrotingen, maar wil zich niet rijk
rekenen. Zal als pfh sport ihkv sportnota met omliggende gemeenten en zwembadbesturen
kijken of bij beheer en exploitatie nog winst te halen is, in elk geval is De Beemden bereid
eraan mee te werken. Slimme verbindingen en oplossingen en info-uitwisseling tussen beheerders en zwembaden worden bekeken, zal kijken of dat nog tandje efficiënter kan, maar
vindt eerdere terugkoppeling dan in reguliere begrotingscyclus niet zinvol. Zei al niet voor
brede visie op wonen te zijn. CU pleit voor hoogwaardige appartementen: er komt een woningbehoefteonderzoek voor gem. Bedum. Is het er wel mee eens dat er een lijn moet worden uitgezet. Logische partner daarin zijn W&B, tegelijkertijd probeert college commerciele partijen te interesseren. College heeft belang van gasfabriek ook duidelijk in het vizier.
CU sprak over promotie, noemde EZ, dit gaat over alle portefeuilles heen. Heeft Bedum
afgelopen jaar als zeer aantrekkelijke gemeente leren kennen die heel veel te bieden heeft,
inwoners en gemeentebestuur zijn belangrijkste ambassadeurs. Noemt Bedum wel Poort
naar Hogeland. Op promotiedag in Martini Plaza zetten lokale ondernemers Bedum ook
goed in schijnwerpers. Waarschuwt om zich niet rijk te rekenen met prijskaartje zwembad;
€ 1,- verhoging kan voor gezinnen reden zijn af te haken. Meldt dat W&B voornemens is
op Vogelzanglocatie een aantal levensloopbestendige woningen te gaan bouwen.
Ontvangt graag van CDA overzicht van fietspaden. Is het met kern van boodschap eens dat
er altijd voldoende plannen op de plank moeten liggen, wel is het zo dat er al veel op de rit
staat en dit ook een wissel trekt op het ambtelijk apparaat. Staat er open voor om groenonderhoud door derden te laten doen, kijkt waar snel winst te halen is ohgv groenbeheer, dit
vergt wat uitzoekerij gelet op vele groenonderhoudbedrijven in Bedum. Deelt met CU dat
college zich aan afspraken moet houden, maar het gaat qua besparing in Bedum-West om
ca. 200 armaturen à € 150.- = ca. € 30.000,- op investering van € 2,5 ton. Een fors bedrag,
vandaar ook dat tijd wordt genomen pilot deze winter te doen om goede beslissing te kunnen nemen komend voorjaar; hoopt niet dat rapport dat CDA mailde roet in het eten gooit.
Lijn 161 is helaas wegbezuinigd door OV-bureau. Het gaat om lijn 61 die in de spits over
Vlijt en Waldadrift zou kunnen rijden; dat is nog niet beslist, er moet nog naar weginrichting, schoolzones, verkeerscirculatie e.d. gekeken worden, overleg met scholen, VVN,
verkeerscie. moet nog worden opgestart. Komt hiermee zeker bij raad terug, zal alle genoemde aspecten goed wegen. Oostelijke ontsluiting is zeer belangrijk dossier, stelt voor
discussie daarover te voeren in extra cie.VROM d.d.18-11. Verwelkomt suggestie PvdA
om verkeersplan 2012 tegen licht te houden mede gezien nieuwe ontsluiting en hoe verkeersstro-men dan gaan worden. Is met VVD blij dat industrieterrein woonrijp wordt gemaakt. Gemeentelijke percelen worden af en toe gemaaid. Onderhoudsniveau op de particuliere terreinen aldaar is natuurlijk wat minder dan die van normale gazons, maar wil best
kijken of particulieren op wildgroei op hun terreinen zijn aan te spreken. Gasfabriekterrein
zal sober onderhouden worden maar het mag absoluut geen wildgroei worden. Heeft voorrangsituaties Waldadrift/Vlijt niet helder maar 1. raad was betrokken bij bewuste keuzes
tav. inrichting en voorrang en 2. als er binnen Bedum conflicterende bebording is is dat
onwenselijk en moet college daar naar kijken. Stelt voor dit op agenda van gem. verkeerscie. te zetten en bevindingen daarvan af te wachten.
Vindt het een prima oplossing om dit via de verkeerscie. te laten lopen.
Geeft reactie op opmerkingen in tweede termijn, zie www.bedum.nl
PvdA heeft op zich een punt wb. digitaal en zaakgericht werken, college is ook altijd alert
op behalen van voordelen in sfeer van efficiency of lagere organisatiekosten, maar ervaring
is wel dat als daar termen als digitaal of automatisering bij gehaald worden het vaak alleen
maar meer vragen en werk oproept en groot ingeschatte voordelen al snel verdampt zijn.
Deelt opm. CU over relatieve aantrekkelijkheid van Bedum, Winsum en Zuidhorn niet, in
Zuidhorn is meer nieuwbouw maar Bedum en Winsum blijken vergelijkbaar aantrekkelijk.
Heeft daar geen verklaring voor, maar het wordt zeker betrokken in RGA-verband, hoopt
ook dat er gezamenlijk meer reclame kan worden gemaakt voor aantrekkelijke omgeving
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van de stad. Komt daarmee bij VVD. Wh. Vd Kolk zei al dat Bedum verbinding tussen de
stad en het Hogeland vormt. Anders gezegd is het mooi dat Groningen aan de voeten van
Bedum ligt. Volgt VVD echter niet als die plotseling selectief is in argumenten die gewogen zouden moeten worden bij herindeling. Werd laatst door VVD geprezen in raadsessie
voor opmerking dat wel 25 aspecten er bij herindeling toe doen zoals nodale verbindingen,
een zo goed mogelijke garantie op een groene long; VVD haalde toen maar één woord aan
en niet het andere, namelijk de voorzieningen. Zei al eens dat als Bedum stadswijk wordt,
de voorzieningen eerder uit Zuidwolde weg zijn dan wanneer Bedum van een vergelijkbare
plattelandsgemeente deel uitmaakt. Geeft echter wel toe - en heeft ook dat op die raadsessie gezegd - dat Bedum niet voor elke prijs voor de G7 kiest. Wat dat betreft is er nog een
aardig trajectje te gaan. Over de inhoudelijke opgave krijgt de raad deze week een uitvoerig rapport toegestuurd. Ook de burgernabijheid is natuurlijk een zorgpunt. Kent opvattingen VVD over schaalvergroting, zei in 1e termijn al die te delen, maar de financiën en lastendruk zijn minstens zo belangrijk. Dat alles vraagt dus een heel zorgvuldige weging die
in het eerste kwartaal van 2015 gemaakt zal worden. Vindt, even gechargeerd gezegd, dat
kaartjes die provincie van nodale verbindingen heeft gemaakt niets toevoegen: dit is maar
één van die (25?) wegingsfactoren. Uiteindelijk zal elke raad daarover zijn eigen afwegingen maken. Dat gaat de raad van Bedum de rest van dit jaar en 1e kwartaal van 2015 doen.
Checkt of er behoefte is aan een derde termijn.
Wil nog even reageren. Is blij dat pfh wil kijken of voorstellen van PvdA en andere fracties
bruikbaar zijn tbv dempen van Ozb-verhoging bij Begroting 2016. Ook laaghangend fruit
bij openbaar groen waar Pfh De Vries aan refereerde is hierbij bruikbaar. Is wel kritisch op
opm. bij pfh dat het niet zinvol is hier eerder dan in de begrotingssystematiek op terug te
komen. PvdA is er voorstander van om wat eerder realiseerbaar is geen jaar te laten wachten als dit reeds voor komende zomervakantie in te boeken zou zijn tbv genoemde "Ozbdemping". Helemaal eens met opm. over buslijn 161 c.q. 61. Wacht besluitvorming daarover af. Dank voor reactie op PvdA-suggestie om verkeersplan eens tegen het licht te houden.waar het gaat om de 30 km/h zones. Weet dat eigen bijdrage bij aanschaf scootmobiels
e.d. in oktober al is ingevuld maar doelde bij die 4 ingebrachte punten om die mindere uitgaven ook in te zetten voor de Ozb-demping. Budgetneutraliteit bij contracten was PvdA al
duidelijk, maar fractie noemde bewust het gedwongen kader bij Jeugd waar wat de PvdA
betreft de grote onzekerheid zit. Want hoewel het misschien wat detaillistisch lijkt, wil de
PvdA wb. gedwongen kader wel noemen dat het gaat over 1 jongere voor €650,- per dag =
€ 24.000 per maand. In het nieuwe stelsel zit een gemeente veel dichter op de zorgvrager
maar ziet zij wellicht ook eerder waar een gedwongen kader en wellicht ook een stijging
nodig zijn. En dan zit men met 2 jongeren erbij gelijk op 2x € 240.000,- = € 0,5 mln. Zegt
dit absoluut niet om onrust te zaaien maar wel om het risico daarvan voor de begroting aan
te geven. Dat was het punt van de PvdA, lichtte dit daarom nog even toe. Dankt burg. voor
waarschuwing om geen hoge verwachtingen van BMW in ict-verband te koesteren.
Bedoelde met zelfwerkzaamheden in sportverband de sporthal, en met voor een appel en
een ei accommodatie huren en toch veel geld verdienen de kantine van de voetbalvelden.
Weet dat Bedum met € 0,30 of € 0,40 prijsverhoging van zwembadkaartjes nog de goedkoopste in de omgeving is. Vraagt schorsing van 5 minuten aan voor beraad over besluit.
Schorst vergadering en heropent deze na 6 minuten.

e.

Vaststelling van de begroting (rv nr 088)
Stemt in met begroting maar met kanttekening dat college wat VVD betreft actief aan de
slag moet om Ozb-verhoging ook komend jaar al zoveel mogelijk te beperken.
Voorzitter
Constateert dat conform voorstel wordt besloten met inachtneming van kanttekening VVD.
Hoekzema

4.
Wijnstra

Gemeentelijke heffingen 2015 (rv nr 059)
CDA heeft aantal voorstellen bij begroting niet kunnen verzilveren maar is tevreden dat ze
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Hoekzema
Voorzitter

5.

komende jaren wel opnieuw integraal worden gewogen inclusief sport en andere zaken, en
is tevreden met toezeggingen aangaande snippergroen, tussengebied en entree van Bedum.
Stemt in dat licht in met heffingen.
Stemt in met inachtneming van bij Begroting 2015 gemaakte kanttekening.
Constateert dat conform voorstel wordt besloten met inachtneming van gemaakte kanttekeningen.

Begrotingswijzigingen (rv nr. 060)
Constateert dat conform voorstel wordt besloten.

Voorzitter

6.
Sluiting
De voorzitter dankt de fracties voor hun inbreng op en voorwerk voor 4-11 en vanavond en ook anderen niet hier aan tafel voor het door hen verrichte voorwerk. Niets meer aan de orde zijnde sluit hij de
vergadering om 20.57 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 4 december 2014,
De plv griffier,

PFH
Vd Kolk
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De voorzitter,

4 en 6 november 2014
Toezegging
College zal zich actief inzetten om Ozb-verhoging zo veel mogelijk te beperken.
College zal, indien er winst is in te boeken op beheer en onderhoud sportaccommodaties, die meenemen naar komende begroting.
Pfh zal ihkv sportnota met omliggende gemeenten en zwembadbesturen kijken of
bij beheer en exploitatie nog winst te halen is.
Bij reconstructie Waldadrift zijn aansluiting van fietspad vanaf Groningerweg en
de oversteekplaatsen een belangrijk aandachtpunt.
Pfh zal verkeersplan 2012 en 30 km/h zones tegen licht houden van nieuwe ontsluiting en hoe verkeersstromen dan gaan lopen.
Als zich subsidiekansen voordoen of mogelijkheden om werk met werk te maken
wordt wb. verbetering wegen buitengebied gedacht aan de Wolddijk, Pijpsterweg,
Vennenweg en Warffumerweg.
Kwestie van conflicterende bebording komt op agenda van verkeerscie. Bedum.
College staat open voor groenonderhoud door derden laten doen c.q. groene ondernemers het groen van 3 rotondes te laten adopteren.
College is bereid deelplan Snippergroen naar voren te halen en staat welwillend tegenover verzoek omwonenden de Populieren mbt overname van snippergroen aldaar.
Pfh zal vraag over aanzuigende werking van LED-verlichting op insecten en daarmee dieren die leven van die insecten voorleggen aan platform Groninger gemeenten dat nieuwe ontwikkelingen bespreekt.
Voor upgrading tussengebied is momenteel geen geld maar centrumgebied is wel
aangemeld voor middelen uit de leefbaarheidsplannen.
Particulieren met slecht onderhouden terreinen bij entrees van Bedum zullen aangeschreven worden om die netjes te houden.
Raad zal 4 x per jaar worden geïnformeerd over sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
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