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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 8 november 2018 19.30 uur 
 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H. Reijsoo 

Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Rutgers-Swartjes, De Vries 

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, De Jong 

VVD: Journée 

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

Afwezig: Doesburg, Koster 
   

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Opent vergadering, geeft dhr. Berghuis gelegenheid het ambtsgebed uit te spreken en heet 

de aanwezigen welkom. De recentelijk aangepaste agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2A. Vragenuur voor raadsleden 

Niemand heeft een vraag aangemeld voor het vragenuur. 
 

2B.  Mededelingen: stand van zaken gaswinningsdossier 
Voorzitter Informeert raad over momentele stand van zaken. 1. Schadeafhandeling gaat verankerd 

worden in wetsvoorstellen. Tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen werkt vol-

gens vier pijlers onder nieuw schadeprotocol a. verantwoordelijke staat b. rechtvaardige 

schadebepaling c. menselijke maat en d. onafhankelijkheid. Commissie heeft ernstige ver-

traging maar werkt echt volgens die vier pijlers en stelt Groningers voorop, zo weet zij uit 

recent bezoek aan deze commissie. Afhandeling van oude schades blijft echter veel werk. 

15% daarvan heeft aanbod van NAM in juli afgewezen. Er zijn grosso modo 5.000 oude 

schades afgehandeld; 1.000 nog niet, die liggen grotendeels bij de arbiter. Situatie in Be-

dum blijft lastig in te schatten omdat nog steeds onbekend is wie hier schade heeft. Blijft 

vinden dat er een convenant moet komen voor uitwisseling zodat gemeente haar inwoners 

met raad en daad terzijde kan staan, zeker waar het hun gezondheid en welzijn betreft. Uit 

onderzoek blijkt dat 10.000 mensen in prov. Groningen stressgerelateerde gezondheids-

klachten hebben. Vindt het onbestaanbaar dat onbekend is wie dat zijn terwijl zij de steun 

van de gemeente meer dan verdienen ook al kan gemeente die schade niet voor hen herstel-

len. 2. Versterking. Overheden willen NAM daar ook uit hebben en toe naar een proces 

waarbij de overheid het voortouw neemt, het gaat immers om veiligheid. N.a.v. advies van 

de Mijnraad in juli jl. wordt getracht de versterking te versnellen. Vooralsnog blijft dit 

zonder resultaat. Dit speelt ook nog niet in Bedum, wel speelt dat de HRA-methode ter 

vaststelling van de contour ertoe kan leiden dat in Bedum panden daarbinnen vallen. Amb-

telijk wordt verkend om welke woningen dat in Bedum zou gaan. Alle overheden delen 

wel de principes van veiligheid voorop en uitlegbaarheid en navolgbaarheid. Zonder dat 

kun je je inwoners niet opzadelen met berichten over versterking. 3. Toekomstperspectief, 

Nationaal Programma met drie lijnen: a. Groningse kracht en trots, gaat m.n. ook over ge-

zondheid; hierin zit een onderdeel versterking sociale teams, om je mensen bij te kunnen 

staan; b. Groningse natuur, energie en klimaat; c. Groningse economie en arbeidsmarkt. In 

deze drie lijnen is veiligheid leidmotief. Inwoners voorop stellen is goed principe maar de 

praktijk is nog heel anders. Ontmoet nog steeds veel mensen in gemeente Bedum die tus-

sen wal en schip zijn geraakt, wier dossier aan verschillende arbitrages en procedures on-

derhevig is. Sommigen vinden hun weg niet in deze bureaucratie, dat blijft zorgelijk. Ook 

inwoners die in een monument wonen terwijl ze niet kunnen rekenen op extra zorg van 

rijksoverheden. Als overheid moet je toch iets doen voor mensen die in een monument 

wonen en schade hebben als je monumenten wilt beschermen. Kinderen en jongeren: vol-

gend jaar organiseren Groninger dorpen een top, jongeren van 12 tot 19 jaar kunnen zich 

daarvoor aanmelden ook n.a.v. de kinderombudsman. Er is een RUG-onderzoek over hoe 

kinderen dit allemaal ervaren.  
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Op zich zijn dit positieve ontwikkelingen maar ook symptoombestrijding van de proble-

men die de gaswinning nog steeds met zich meebrengt. Dat 65% van de ondervraagde 

Groningers geen vertrouwen heeft in m.n. de rijksoverheid en 85% zich niet veiliger is 

gaan voelen door het besluit tot reductie van de gaswinning, blijkens vandaag verschenen 

onderzoek, kadert wel een opdracht voor Het Hogeland e.a. gemeenten af in dezen.  
Van Dijk Scholenprogramma is bekend. Het loopt goed, zeker in Bedum. Het is wel een enorme op-

gave ook door het grote bouwvolume en ook lastig om voldoende aannemers voor dit werk 

te vinden. Als voorbeeld: op dit moment ligt het in Zuidwolde stil omdat er geen staal ge-

leverd kan worden. Maar dat komt op zich allemaal goed. Het punt zorg is nog veel inge-

wikkelder. Versterkingsopgave van zorggebouwen in het gebied is bekend, daarbij betrok-

ken zijn zorginstellingen, gebouweigenaren, verzekeraars en zorgkantoren. Het gaat ook 

om de context van aantallen benodigde bedden in de toekomst en mogelijk gescheiden wo-

nen en zorg; een heel lastige opgave ook omdat het om heel veel geld gaat. Minister De 

Jong is bereid mee te denken, maar wel vanuit het toekomstperspectief, waarbij het een 

opgave is alle neuzen dezelfde kant op te houden. Voor zorginstellingen alhier speelt het-

zelfde bedrijfsmatige aspect als voor ziekenhuizen in de polders en Amsterdam. Tegelij-

kertijd ligt hier een kans om dit aan te pakken. Maar ook hierbij speelt de spagaat tussen 

toewerken naar toekomstbestendige zorg en tegelijkertijd zorgen dat dit niet te lang duurt 

waardoor je vertrouwen zou verliezen. Dit blijft nopen tot alertheid en bereidheid om over 

de eigen schaduw heen te stappen, straks ook in Het Hogeland. 
De Jong Ziet weinig extra schot in de zaak komen en ziet het bij de eerstvolgende grote beving he-

lemaal spaak lopen. Had gehoopt versnelling in de zaak te zien, vraagt of daar zicht op is. 
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade heeft scherp eigen regie op schadeafhandeling en houdt het 

aantal afgehandelde dossiers ook bij op haar site. Er wordt wel degelijk nagedacht over 

versnelde afhandeling, bijv. om mensen zelf een aannemer in de arm te laten nemen die de 

schade opneemt en herstelt met behulp van forfaitaire bedragen. Dit zal de agenda van Het 

Hogeland zeker ook domineren. Tot zover deze overdrachtsmededeling over alles wat op 

dit gebied speelt.  
 

3.  Notulen gecombineerde raadscommissievergadering VROM/ABZ 4 oktober 2018 
Tekstueel en 

n.a.v. 
P.1 Klok in raadzaal moet zijn klok op het gemeentehuis. Laatste zin bijdrage dhr. Hoek-

zema: “ook als die tussen huizen ligt” moet zijn “ook als die niet tussen huizen ligt”. Ver-

slag wordt aldus aangepast vastgesteld. Geen opmerkingen n.a.v. dit verslag.  
 

4.  Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Heres Ziet memo onder stuk nr. 4 graag betrokken bij halfjaarlijkse monitor sociaal domein. 
Voorzitter Constateert dat dit overzicht aldus aangepast wordt vastgesteld. 
 

Bespreekpunten 

5. Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058) 
Voorzitter  Resumeert dat er op 15 oktober jl. toch wat punten extra aandacht bleken te vergen. Dat 

heeft geleid tot uitstel van de agendering. Daarom is dit punt niet op 18 oktober jl. vastge-

steld. Bij de stukken zijn aanvullende stukken gevoegd waaronder een juridisch advies in-

zake het verschil van inzicht tussen provincie en gemeente. Het bestemmingsplan is onge-

wijzigd.  
De Jong Is blij dat dit stuk er ligt. CU gaf al aan de waarde hiervan in te zien. Daarnaast is dit de 

gemeente ook gewoon opgelegd door de provincie. Daar zit hem ook het knelpunt. De pro-

vincie heeft in haar zienswijze het verschil van inzicht geduid inzake de tekstuele vorm 

waarin het plan nu voorligt, waarin Bedum Eemsmond is nagevolgd. Dankt college ook 

voor memo met juridische op- en aanmerkingen en de erg verhelderende toelichting. Dat 

gaf ook de duidelijkheid dat het zo mag worden vastgesteld. Verschil van inzicht tijdens 

hoorzitting heeft niet tot andere inzichten geleid. Stemt daarom in met voorliggend plan. 
De Vries Goed dat de gem. Bedum haar erfgoed beschermt, voorliggend voorstel voorziet daarin. 
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Voorliggend plan sluit in lijn met de herindeling voor zover mogelijk al aan bij dat van de 

gemeente Eemsmond, die hiermee het verst is en het bestemmingsplan al heeft vastgesteld. 

CDA vindt dit plan inhoudelijk ook goed. Ook het proces om tot de lijst te komen is zorg-

vuldig geweest incl. voorlichting, inspraak en een hoorzitting. Daarbij zijn de kritische no-

ten vanuit de provincie ook beoordeeld. Deelt dan ook reactie zoals verwoord door de ad-

vocaat dat het de gemeente is toegestaan om in het grijsgebied van het recht te zoeken naar 

een oplossing die recht doet aan de belangen van haar inwoners. Vraagt college wel om te 

kijken of het mogelijk is eigenaren die onder dit plan vallen financieel tegemoet te komen. 

Wat het CDA betreft ligt hier nog een uitdaging voor de gemeente Het Hogeland. 
Journée VVD vindt het onnodig karakteristieke panden te beschermen. Iedereen wil het beste voor 

zijn of haar pand. Deze regeling beknot de rechten van de eigenaar ten onrechte. Eigenaar 

kan zelf maatregelen treffen als hij zijn pand wil beschermen dus op basis van vrijwillig-

heid. Deze regeling kan eigenaar hoge verzekeringskosten bezorgen waar niets tegenover 

staat.  
Rus Hoorzitting van 15 okt. jl. heeft PvdA voor wat betreft het perceel Warffummerweg 34 te 

Onderdendam niet op andere gedachten gebracht, PvdA blijft standpunt van college steu-

nen. Voor wat betreft zienswijze van prov. Groningen heeft de analyse van de advocaten 

overtuigd. Vindt ook dat prov. zelf een precedent heeft geschapen door niet te reageren op 

het door Eemsmond vastgestelde bestemmingsplan dat een gelijksoortige regeling bevat als 

door de prov. is beschreven. Onderschrijft evenals het CDA de slotconclusie van advocaat 

dat het de gemeente is toegestaan om in het grijsgebied van het recht te zoeken naar een 

oplossing die recht doet aan de belangen van haar inwoners. PvdA stemt dan ook vol over-

tuiging in met het raadsvoorstel.  
De Vries 

pfh. 
Vrijwilligheid hanteren en daarmee kiezen voor het individueel belang, zoals VVD bepleit, 

kan niet omdat Bedum daarmee de omgevingsverordening van de provincie zou overtre-

den, volgens welke gemeenten dit gewoon in het algemeen belang moeten uitvoeren. Om 

die reden ook krijgt de woning in Onderdendam wel het stempel ‘karakteristiek’. Brief van 

advocaat geeft duidelijkheid, het grijze gebied blijft zo’n beetje over. Bestemmingsplan 

gaat ook nog terug naar de provincie en wordt dan gepubliceerd. Provincie gaat zich nog 

beraden op in te nemen standpunt. Is blij met instemming van overige partijen.  
Journée Begrijpt wel dat provincie deze regel stelt maar vindt dat gemeente zich dat niet zomaar 

moet laten opleggen.  
Voorzitter Constateert dat alle fracties m.u.v. VVD instemmen met het voorgestelde besluit.  
  

6. Bespreking halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein (informerend, rechtstreeks geagen-

deerd) 
De Jong Dankt voor heldere memo. Kan veel zaken in monitor voor kennisgeving aannemen. Aan-

tal zaken gaat goed, maar financiën jeugdzorg zijn zorgelijk. Fijn dat rapportage Mensen-

werk Het Hogeland erbij zit. Deze organisatie was aanvankelijk wel intern gericht; bedoelt 

dit niet als verwijt overigens. Afstemming en bijspijkercursussen waren nodig maar verg-

den kostbare tijd, hopelijk waren dit opstartperikelen en wordt het straks beter. Verder 

geen vragen of opmerkingen.  
Rutgers Ziet vooruitgang. Juiste acties worden uitgevoerd om grip te krijgen op opgave. Afgezien  

bij negatieve ontwikkelingen of excessen kan sociaal domein, wat CDA betreft, binnen re-

guliere raadscyclus besproken worden. Niet dikke rapportages maar zorg voor inwoners 

moet vooropstaan. Overschrijding budgetten jeugdzorg baart CDA ook zorgen. Bedum kan 

dit nog binnen sociaal domein compenseren, maar bijv. gemeente Eemsmond moet al uit 

AR putten. Tekort op jeugdhulp in BMWE is € 2.500.000,--. Goed dat daar taskforce en 

actieplan op ingezet zijn, maar, eens met VNG: Rijk moet gemeenten meer budget voor 

jeugdhulp geven.  
Journée Er wordt heel veel gedaan maar de situatie is lastig te overzien. Problematiek verschilt 

sterk per regio en in nieuw te vormen gemeente speelt, meer dan iedereen verwacht had, 

een cultuurverschil.  
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Waarom worden zorgaanbieders bij acties inzake tekorten op jeugdhulp betrokken? Zij 

zullen altijd voor hun eigen organisatie gaan en mogen het gemeentebeleid niet gaan bepa-

len. Pilot OJG moet z.s.m. worden uitgebreid met alle huisartsenpraktijken. Aanvragen bij 

CJG lijken gedaald maar verwijzingen door rechtbank zijn juist flink toegenomen, van 9 

naar 71; dat vergt zwaardere zorg en navenant hogere kosten. Dat minister De Jong ge-

meentelijke verschillen in deze wil onderzoeken is goed maar ook logisch, want heeft het 

niet alles te maken met zaken op orde hebben? Gelijktrekken van eigen bijdrage Wmo voor 

iedereen heeft ook weer moeilijk in te schatten financiële gevolgen. Mensenwerk Het Ho-

geland is in ontwikkeling, trainingen etc. geven helaas extra werkdruk: had dat niet eerder 

gemoeten voordat je zo’n grote klus aanneemt? 
Heres Dankt voor toezending stukken. Monitor geeft duidelijk beeld over de periode. Een enkele 

vraag/opmerking. Is pilot OJG inmiddels geanalyseerd? Hoe wordt raad daarbij betrokken? 

Betreurt nog steeds dat huisartsenpraktijk Bedum er niet bij betrokken is. AVG roept veel 

vragen op, zo staat in de monitor, maar waar maakt men zich zorgen over? Graag nadere 

info. Financiën jeugdhulp baren ook PvdA veel zorgen. Raad wordt goed meegenomen in 

gezette en nog te nemen stappen. Het is zuur dat BMWE niet in aanmerking komen om een 

beroep te doen op fonds tekorten gemeenten ’15 en ’17, want een tekort blijft een tekort en 

BMWE staan wel voor de gevolgen. Onduidelijk is of Het Hogeland wel aan de criteria zal 

voldoen en welke die criteria zijn, graag ook daarover info. Is blij dat brandbrief aan mi-

nister De Jong wel enig resultaat heeft gehad.  
Van Dijk Zorg over financiën jeugdhulp is breed gedragen. Dat driekwart van de gemeenten niet met 

hun jeugdhulpbudget uitkomen geeft de problematiek al aan. Roep om extra budget is te-

recht. Zonder de korting hierop de afgelopen jaren, was deze regio gewoon uitgekomen 

met het budget wat ervoor was. Nu er conform de insteek van de decentralisatie meer jon-

geren werden bereikt maar op het budget werd gekort, lukte dat gewoon niet. Daarover 

wordt met de minister onderhandeld in breder verband. Extra bijdrage vanuit het ministerie 

tot nu toe was druppel op gloeiende plaat en belangrijkste criterium om in aanmerking te 

komen was scheef: je zou over de hele breedte van het sociale domein een tekort moeten 

hebben. Bedum had geen tekort op de Wmo, Groningen wel en kreeg daarom wel extra 

budget. BMWE spreken Groningen nu aan op de in ’16/’17 afgesproken solidariteit. VVD 

vindt zorgaanbieders betrekken bij oplossing van het tekort geen goed idee, maar zorgaan-

bieders dienen te beseffen dat de wal het schip zal keren en het ook bij hen terug komt als 

het geld op is. Daarom is gezamenlijk optrekken en kijken wat wel en wat niet, veel ver-

standiger. Daar is ook wel begrip voor bij de zorgaanbieders, hoe bedrijfsgericht zij ook 

mogen zijn. Maar die stappen moeten nog wel gemaakt worden. Intussen blijft het zaak de 

vraag naar zorg te zien te beperken en bijv. ook niet te gemakkelijk een indicatie af te ge-

ven voor situaties die veel eenvoudiger opgelost kunnen worden. Bestuurders overzien de 

werkvloer niet, zorgaanbieders moeten hun deskundigheid daarin aanwenden. OJG zorgt 

voor verminderd beroep op jeugdhulp. Dat is echt kwantificeerbaar. Tegelijkertijd vergt 

uitbreiding van de OJG wel enkele tonnen meerkosten. De indruk is echter dat het goed is 

verder op de OJG in te zetten om zo het financiële beroep op jeugdhulp in te perken. Iedere 

verandering van organisatie kost tijd. Mensenwerk Het Hogeland heeft geen inschattings-

fout gemaakt. Maar mensen moesten op hun plek komen, personeelswisselingen deden 

zich voor, sommigen kregen een andere soms ook bredere functie. Maar dat loopt nu goed. 

Heeft daar alle vertrouwen in. Het is inderdaad goed dat het ministerie onderzoek doet en 

dat gemeenten hun jeugdhulp op orde moeten hebben, zoals de VVD zegt, maar het minis-

terie weet al heel goed dat BMWE de zaak al goed op orde heeft. Weinig gemeenten rap-

porteren zo goed al met een monitor sociaal domein vanaf het allereerste begin, evenals 

Midden-Groningen mag Het Hogeland zichzelf hiermee complimenteren. (De voorzitter 

ziet hierbij instemmend geknik in de raad). College heeft geen zorgen over de AVG maar 

een fout kan consequenties hebben, misschien werkt de AVG hoe goed bedoeld ook, wat 

belemmerend, maar soms moet je daar overheen stappen en is het onderwerp belangrijker 

dan privacy.  
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Had liever eigen bijdrage Wmo naar draagkracht gezien i.p.v. vast bedrag wat het nu 

wordt. Dat kan voor sommigen financieel gunstig uitpakken. Zou wel tot meer kosten kun-

nen leiden.  
De Jong Heeft er vertrouwen in dat er beleidsmatig ook iets gebeurt met al deze getallen.  
Rutgers Complimenteert college met wijze van informeren van raad in dezen van meet af aan en 

met de duidelijke groei die daarin te zien was. Zei ook daarom al dat vinger minder strak 

aan de pols mag, wat CDA betreft, nu de zaak goed op stoom komt. Dat korting helemaal 

of deels van rijksbijdrage af moet, deelt iedereen. Schrikt wel van de criteria voor extra 

budget. Vraagt wethouder daarom om ook in een verzoek richting het Rijk mee te nemen 

om niet alleen met extra budget te komen maar ook de criteria daarvoor aan te passen.  
Heres Dankt voor beantwoording. Complimenteerde college al met monitor. Deelt met CU dat 

stortvloed aan cijfers wat kan verwarren. Constateert dat brandbrief toch wel effect heeft 

gesorteerd, ook instelling van genoemde commissie lijkt resultaat van acties VNG en 

brandbrief.  
Van Dijk Zal criteria zeker onder de aandacht brengen voor zover dat al niet gebeurt, want je kunt je 

afvragen of ze juist zijn als zo weinig gemeenten voor meer vergoeding in aanmerking ko-

men. Rapportage kan zeker slanker, toch moet raad op het vinkentouw blijven zitten gelet 

op tekort in dit gebied van zo’n € 3.000.000,--, wat ook voor Het Hogeland straks een fors 

bedrag is. Dat vergt politieke druk vanuit alle mogelijke politieke kanalen. Brandbrief 

heeft inderdaad wat effect gesorteerd. Heeft met wethouder Van de Kolk op een rij gezet 

dat lobbyen echt breder moet dan vanuit alleen Groningen, zo steekt college dat ook steeds 

in.  
  

7. Gemeentelijke heffingen (rv nr 061, rechtstreeks geagendeerd) 
Voorzitter Raad van Het Hogeland zal begroting gedurende eerste kwartaal van nieuwe gemeente 

vaststellen. In de plaats van avonden over de begroting waren er avonden over belastingen 

en heffingen. Vanavond wederom maar nu ter besluitvorming.  
De Jong Een en ander is al meermalen besproken. Complimenteert organisatie voor verzorging van 

uniform beeld in dezen. OZB ligt niet ter vaststelling voor maar is tegelijkertijd grootste 

aandachtspunt. Ziet eigenaren/gebruikers van niet-woningen graag gecompenseerd worden 

voor fors hogere lasten waarmee zij geconfronteerd worden. Ziet in Bedum voor meeste ta-

rieven geen schokkende veranderingen, kan instemmen met deze verordening.  
Rutgers Bij herindelen hoort harmonisatie. Je komt dan ergens in het midden uit. Sommigen profi-

teren wat, anderen krijgen meer of minder pijn. Nadeel dat CDA voor inwoners en onder-

nemers voorzag door het opgeven van zelfstandigheid van Bedum wordt deels bewaarheid. 

Uitgangspunt van zo weinig mogelijk verschuiving van lasten is gelukt, ondernemers en 

agrariërs uitgezonderd. Resumeert cijfers uit het stuk. Hondenbelasting vervalt: een wens 

van het CDA gaat in vervulling. Forensenbelasting wordt ingevoerd, maar treft inwoners 

van Bedum niet in de portemonnee. Toeristenbelasting wordt pas in ’20 ingevoerd, vergt 

meer tijd om af te stemmen met ondernemers in de sector. Dit strookt met motto CDA: lie-

ver in één keer goed dan gehaast en onduidelijk. Op leges bouwvergunningen is nog voor-

deel te behalen voor inwoners en kleine ondernemingen. Er is nu sprake van een soort staf-

felkorting als je kijkt naar de ozb-waarde. Geeft de gemeenteraad van Het Hogeland mee 

hier naar te kijken bij het opnieuw vaststellen van de leges. Voor ondernemers en agrariërs 

in Bedum stijgen de lasten wel sterk a.g.v. harmonisatie van ozb voor niet-woningen. Om-

dat m.n. Bedumer ondernemers de hoge ozb-tarieven voor niet-woningen van Eemsmond 

moeten gaan compenseren, geeft CDA nu al aan dit onacceptabel te vinden en een com-

pensatie te willen. Immers, uitgangspunt blijft wat het CDA betreft zo min mogelijk ver-

schuiving van lasten.  
Journée Bedum en Winsum kennen een hogere waardeontwikkeling van onroerend goed dan overig 

BMWE-gemeenten en genereren daarmee een meeropbrengst. Jammer dat ozb-tarieven in 

Bedum de laatste jaren flink stegen zonder echte noodzaak tot harmonisatie. Burgers heb-

ben al jaren te veel betaald, wat nu in verhouding weer gaat gebeuren.  
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Ook heeft dit de onderhandelingspositie van Bedum flink verzwakt. Afvalstoffenheffing is 

flink hoger dan in de gemeente Eemsmond, dit harmoniseren wordt nog een klus voor de 

nieuwe raad. Heffingen en belastingen zijn evenwichtig uitgewerkt. Hoera, geen honden-

belasting meer. Vindt forensenbelasting onnodig: die kost meer dan ze opbrengt. Toerisme 

moet zo veel mogelijk gestimuleerd worden in mooie toekomstige gemeente, geen toeris-

tenbelasting heffen dus.  
Heres Raadsklankbordgroep is geëigend instrument ook voor nieuwe raad van Het Hogeland om 

heffingen en belastingen te bespreken. Zonder vaststelling van voorliggend besluit zou 

gemeente Het Hogeland € 1.300.00,-- mislopen. Uitgangspunten zijn vastgelegd in kader-

nota ’19-’22 van Het Hogeland. Partijen die hier gaten in wilden schieten moesten wel 

aangeven hoe ze dat dachten te compenseren. Resumeert wettelijk en politiek kader bij 

compensatiemaatregelen. Vloer van nieuwe school in Uithuizen hangt als zwaard van Da-

mocles boven gemeente Het Hogeland. Het zou de gemeente Eemsmond sieren de raden 

van BMW te informeren over stand van zaken in dezen en daarbij ook een financiële dek-

king aan te geven. Respecteert zorgvuldigheid waarmee betrokken medewerkers en be-

stuurders voorliggende verordening hebben opgesteld. Had intrekken hondenbelasting, 

waarmee hondenbezitters, VVD en CDA blij zijn, in omschrijving bovenaan rv opgeno-

men willen zien. Gaat akkoord met aangepast raadsvoorstel.  
Van de Kolk Geeft complimenten voor uniform beeld en degelijkheid van stuk graag door. Harmonisatie 

vergde wijsheid en inzicht. Raad is op tijd in stelling gebracht voor besluit hierover. Dis-

cussie over ozb is publiek geworden omdat het verkiezingstijd is maar ook vanwege sa-

menhang met overige belastingen. Belastingplan en harmonisatiekaders zijn al besproken. 

Noodzaak tot harmonisatie komt voort uit herindeling. Echt onderhandelingen zijn er niet 

over gevoerd. Pfh’s zijn o.b.v. redelijkheid en billijkheid met wat geven en nemen tot een 

vergelijk gekomen. Hondenbezitters in Bedum profiteren, maar schrappen hondenbelasting 

is ook een maatschappelijke ontwikkeling en Bedum heeft heffing van toeristenbelasting 

ingeleverd. Alles is met wijsheid overzien met de belangen van inwoners van heel Het Ho-

geland voorop. Handhaving van begrote belastingopbrengst – wat iets anders is dan in-

dexatie - voor Het Hogeland was ook belangrijk uitgangspunt. Onvermijdelijk betalen 

sommige groepen meer en gaan andere erop vooruit als je gaat harmoniseren; maar de tota-

le opbrengst stijgt, los van de indexatie, niet, dit in tegenstelling tot de explosie waar kran-

ten het over hebben. Kan er ook niet omheen vanuit college media-uitingen van partijen in 

dezen te belichten. Colleges BMWE willen graag constructief bijdragen aan discussie en 

verstandige besluitvorming. VVD stelde gisteren in persbericht dat gemeentelijke lasten 

omlaag moeten en dekking gevonden moet worden in het schrappen van prestigieuze pro-

jecten als de haven in Uithuizen en “De Tiggel” in Winsum. Aan die projecten liggen ech-

ter democratische besluiten ten grondslag, die ook tot verplichtingen nopen. Die kun je, 

zoals dhr. Heres al zei, niet terugdraaien. Roepen dat lokale lastendruk omlaag moet is ge-

makkelijk. Dekking borgen is blijkbaar lastig, zo bleek al in de raadsklankbordgroep. GB 

zegt hardop dat de grote jongens in de Eemshaven maar meer moeten betalen maar het is 

wettelijk gewoon niet toegestaan om binnen de ozb te differentiëren wat betreft de catego-

rie niet-woningen. GB wil “een truc bedenken die ertoe leidt dat Google, RWE en andere 

grote jongens evenveel ozb afdragen als nu het geval is.” Dit is retoriek waarmee inwoners 

op het verkeerde been worden gezet. Een verhoging van ozb voor de bedrijven in de 

Eemshaven betekent namelijk een extra verhoging voor alle niet-woningen in Het Hoge-

land en een extra verhoging bovenop de nu voorgestelde verhoging voor agrariërs, bedrij-

ven en winkeliers in Bedum. Dat is, zoals mw. Rutgers zegt, onacceptabel. Bedacht moet 

ook worden dat winkeliers en agrariërs in Eemsmond al jarenlang zuchten onder hoge ozb-

tarieven en na de harmonisatie in Het Hogeland juist minder ozb gaan betalen. Voor hen is 

eerder geen oplossing getroffen, en is de herindeling, om het woord maar eens te gebrui-

ken, een feestje. Voor het totale beeld wordt in het raadsvoorstel ingegaan op de gevolgen 

van de harmonisatie voor de gemeente. 
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Ozb voor niet-woningen in Winsum en Bedum gaat er flink op achteruit in Het Hogeland 

vanwege de situatie in de gemeente Eemsmond die een hoge ozb voor niet-woningen re-

kent vanwege de ook hogere ozb voor bedrijven in de Eemshaven. Harmonisatie leidt tot 

gewogen gemiddelden waardoor winkeliers, bedrijven en agrariërs in Bedum erop achter-

uitgaan. Dat doet pijn. De wet schrijft voor dat de ozb voor niet-woningen binnen een ge-

meente gelijk moeten zijn. Je mag een bovengrens stellen maar daar zouden juist de grote 

bedrijven in de Eemshaven van profiteren. Een overgangsmaatregel tot max. vijf jaar is 

mogelijk, maar zo’n nadeelcompensatie moet dan wel worden gefinancierd, en de tegen-

vallers op de jeugdzorg en de school in Uithuizen maken dekking daarvan niet eenvoudig. 

Mocht de raad van Het Hogeland ervoor kiezen dan zal hij moeten aangeven hoe dit be-

taald moet worden. Net als bij een waterbed levert extra druk op één plek een verhoging 

elders op. Wijs is daarom om slechts een inzet te verwoorden die tegemoetkomt aan de 

pijn van de Bedumer en Winsumer winkeliers, agrariërs en bedrijven, en tegelijkertijd niet 

al te hoge verwachtingen te wekken, want niemand heeft de oplossing al gevonden, althans 

de gemeente Eemsmond niet.  
De Jong Dankt wethouder voor beantwoording en wijze lessen. Vraagt of VVD de inwoners de toe-

ristenbelasting wil laten betalen i.p.v. de toeristen zelf.  
Journée Toeristenbelasting gaat om een klein bedrag. Toerisme moet je stimuleren. Aan het niet 

heffen van forensenbelasting verdien je geld, want dat kost alleen maar geld.  
De Jong Weet dat er al € 280.000,-- toeristenbelasting wordt geheven in De Marne. Daar komt nog 

een plus bij voor de huidige gemeente. De forensenbelasting levert meer op dan het kost. 

Maar ook dat vergt wel dekking. Als je hetzelfde wil blijven doen op het gebied van toe-

risme, moet je de inwoners die kosten laten vergoeden in plaats van de toeristen. Dat lijkt 

de CU heel onwenselijk. 
Journée Dan zal het elders vandaan moeten komen. Blijft voor schrappen van toeristenbelasting. 
De Jong Belasting betalen is nooit leuk. Een belasting laten schieten vergt dekking. 
Rutgers Ideeën inzake ozb zijn geen campagnetruc. Raad moet samenhang blijven bekijken. Als je 

ozb voor niet-woningen volledig buiten schot laat krijg je een heel scheef beeld. Ook is af-

gesproken zo min mogelijk met lasten te schuiven. Vindt het wel goed dat de wethouder  

benadrukt dat de ozb-opbrengst in BMWE gelijk blijft, want dat is inderdaad niet iedereen 

helder.  
Journée Steunt betoog CDA graag. Vindt het wat flauw om van campagnevoeren beticht te worden, 

want VVD heeft al jaren gepleit tegen verhoging van ozb omdat dat ook helemaal niet no-

dig was afgelopen jaren. Nu de woningen duurder worden ingeschat dan in de andere ge-

meenten komt dit de burgers op extra betalen te staan.  
Heres Is teleurgesteld dat VVD niet met dekking komt voor gaten die zij in begroting schiet. 
Journée Zou die dekking dan wellicht toch bij grote projecten zoeken.  
Van de Kolk Deelt zorg dat winkeliers, bedrijven, agrariërs in Bedum er heel erg op achteruitgaan. Col-

leges steunen vraag om compensatieregeling te verkennen. Dit laat onverlet het mechanis-

me dat als je ergens op een waterbed drukt, het elders omhoog komt. Is in dit verband be-

nieuwd naar cijfers in komende begroting. Tegenvaller in Uithuizen is al genoemd, ook het 

MFA kost het nodige. Coalitiepartijen en nieuwe raad krijgen het nodige met elkaar af te 

wegen. Maande daarom tot terughoudendheid met allerlei beloften doen. Rechttrekken van 

beeldvorming die alle kanten opvliegt is ook verantwoordelijkheid van college. 
Voorzitter Constateert dat raad instemt met voorliggend pakket verordeningen en dus ook de honden-

belasting heeft ingetrokken m.i.v. 1-1-’19, dat VVD geacht wenst te worden tegen de fo-

rensenbelasting te hebben gestemd en dat complimenten aan organisatie zijn overgekomen. 
  

8. Controleprotocol 2018 (rv nr 062, rechtstreeks geagendeerd) 
Voorzitter Constateert dat met algemene stemmen conform rv nr 062 wordt besloten. 
 

9.  Begrotingswijzigingen (rv nr 060) 
Voorzitter Constateert dat het verbeterde en aangevulde rv nr 060 unaniem wordt aanvaard. 
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9a.  Motie vreemd aan de orde van de dag     
Voorzitter Geeft PvdA gelegenheid de motie vreemd aan de orde van de dag toe te lichten. 
Heres PvdA vraagt d.m.v. deze motie nogmaals aandacht voor verruiming van het kinderpardon. 

Voor 400 kinderen in dit land dreigt op korte termijn uitzetting. Allen zijn minderjarig, 

minder dan vijf jaar in Nederland woonachtig en wachten al lang op een verblijfsvergun-

ning. Kabinet houdt vast aan regel dat gezinnen die asiel zoeken aan terugkeer naar land 

van herkomst moeten meewerken. Dit harde criterium biedt gezinnen vrijwel geen kans om 

in Nederland te blijven. Bedacht moet worden dat deze kinderen nog nooit in het land van 

herkomst van hun ouders zijn geweest en lang niet altijd de taal van dat land spreken. Ook 

hebben ze veelal geen familie of vrienden daar. Is zich bewust dat dit rijksbeleid betreft. 

Maar ook Bedum kan met die situatie geconfronteerd worden en is dan wel partij. Bedankt 

fracties CU en CDA voor medeondertekening van de motie. Leest de motie voor. 
 

Motie als bedoeld in art. 34 in het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad van Bedum 

Onderwerp: verruiming kinderpardon 
 

De raad van de gemeente Bedum in vergadering bijeen op 8 november 2018; 

constaterende dat: 

- kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn mogen als geworteld worden beschouwd. Zij nemen vaak al 

volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis; 

- voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt 

toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen; 

- er wellicht ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren; 

- in veel gemeenten al soortgelijke moties zijn aangenomen;  
 

overwegende dat: 

- het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan  

en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet; 

- er ook binnen onze gemeente aandacht is en bezorgdheid bestaat over het lot van deze kinderen bij klasgeno-

ten, ouders en andere direct  betrokkenen;  

- het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de-

ze groep kinderen; 
 

verzoekt het college:  
 

- bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kin-

deren, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon; 

- tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om een oplos-

sing te vinden voor deze groep kinderen; 

- de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te verzoeken om het aanvraagproces voor asiel zodanig in te 

richten dat dit ruim binnen een periode van vijf jaar moet worden afgerond; 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekend door J.R. Heres (PvdA), K. Rutgers-Swartjes (CDA) en B. de Jong (CU). 
De Jong Hoopt dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hiermee aan de slag gaat.  
Rutgers Sluit zich aan bij woorden van dhr. De Jong. 
Journée Kan dit voorstel dat zo sympathiek lijkt helaas niet ondersteunen. Heeft als sociaal jeugd-

verpleegkundige in verschillende azc’s gezien hoe door steeds hoger beroep aan te vragen 

op advies van advocaten en mensen van vluchtelingenwerk, procedures rond de asielaan-

vraag werden vertraagd om terugkeer naar het land van herkomst te voorkomen. Dit is voor 

de betreffende kinderen een heel slechte zaak, maar wel de verantwoordelijkheid van de 

ouders. Het is kwalijk dat de politiek of de journalistiek met dit item willen scoren. Er 

worden valse verwachtingen gewekt. Dit moet je de kinderen niet willen aandoen. Daar 

komt nog bij dat het heel oneerlijk is t.o.v. mensen die wel naar het land van herkomst zijn 

teruggekeerd omdat er in Nederland geen toekomst voor hen is en die dit wel hebben geac-

cepteerd. Een snellere afhandeling van asielaanvragen is voor kinderen en hun ouders erg 

belangrijk. Daarop kan men zijn energie beter richten. Daardoor ontstaat duidelijkheid en 

kun je samen met de kinderen weer aan een nieuwe toekomst bouwen.  
Van Dijk Dit is inderdaad een kwestie van rijksbeleid. Gemeente is hier niet direct partij in. 
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 Bedum heeft hier nog niet in deze vorm mee te maken maar kent via statushouders wel de 

achterliggende problematiek. Snapt staatssecretaris ook: die heeft wetten uit te voeren, 

maar dat laat onverlet dat het een schrijnend probleem voor de 400 kinderen is. Beaamt 

opmerking VVD dat je moet zoeken naar kortere procedures zodat er voor hen veel eerder 

helderheid is. Acht het goed hierover een signaal af te geven, betrokkenheid te tonen, en te 

zoeken naar een oplossing die ten goede komt aan de kinderen maar ook zorgt voor snelle 

afhandeling.  
Heres Is dankbaar dat college de motie wil uitvoeren. Als VVD de motie sympathiek vindt, laat 

zij dan de landelijke VVD oproepen werk te maken van een snellere procedureafhandeling, 

zodat kinderen niet zo lang in onzekerheid worden gelaten of ze hier wel of niet mogen 

blijven. Overigens heeft ook de IND in dezen een verantwoordelijkheid. Die stelt ook keer 

op keer beroep in. Daardoor worden de termijnen ook overschreden. Scoren met deze mo-

tie is niet de intentie van de PvdA. Het gaat haar om de 400 betrokken kinderen.  
Journée Zei het lijkt een sympathieke motie. Herhaalt argumenten eerste termijn.  
Voorzitter Constateert dat motie wordt aanvaard met VVD-fractie tegen en CDA, CU en PvdA voor.  
 

10.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur. 

 

 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2018, 

 

 
 

De griffier,       De voorzitter, 


