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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 12 juli 2018 19.30 uur 

 

Voorzitter:     E. van Lente 

Griffier: H. Kastermans 

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

PvdA: Heres, Kuiper, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong 

VVD: Journée 

Tevens aanwezig de collegeleden:  Van de Kolk, De Vries 

Afwezig m.k.: Van Dijk  
   

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

aanwezigen welkom. Meldt dat weth. Van Dijk verhinderd is. Constateert instemming van 

raad met verzoek CU tot indiening motie vreemd aan de orde van de dag inzake statiegeld-

alliantie. Ordent dat toe als laatste punt aan de agenda die verder conform wordt vastge-

steld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur. 
 

 

3. Notulen raadsvergadering van 21 juni 2018 
Voorzitter Constateert dat het verslag ongewijzigd wordt vastgesteld. Geeft portefeuillehouders gele-

genheid aan te geven hoe het met de toezeggingen staat. 
v.d. Kolk Heeft afgelopen dinsdag gesproken met huurders Zeeheldenbuurt over de staat van wonin-

gen aldaar, heeft ook een aantal woningen bezocht, waarbij hem een fors aantal scheuren 

opvielen. Betrokken bewoners kiezen niet voor lapwerk maar voor een duurzame oplos-

sing. W&B heeft de huurders dinsdagavond ook gesproken. W&B werkt aan een groot-

schalig onderhoudsplan voor de Zeeheldenbuurt, een deel van de Almastraat, het Burch-

plein en de Professorenbuurt en zal de huurders daarbij nauw betrekken. Gemeente gaat 

ook spreken met W&B. Dat staat ook in de kadernota dus ook de andere betrokken raden 

weten daarvan. De brief zal nog beantwoord worden en het college spreekt de bewoners in 

november weer.  
Voorzitter Constateert instemming van raad om haar vrij technische antwoord op de vraag van de CU 

inz. de subsidie-impuls omgevingsveiligheid per email toe te sturen. Heeft overige sugges-

ties inzake VR in het AB van de VR ingebracht. Dir. VR is bereid volgende keer nadrukke-

lijker met raad te spreken over toelichting op en leesbaarheid van begroting en jaarstukken. 
 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Voorzitter Constateert dat de raad instemt met de voorgestelde wijze van afdoening van de stukken. 
Voorzitter Geeft verzoek vanuit de regio door of de raad prijs stelt op het bijwonen van een bijeen-

komst in september om raden en staten ineens bij te praten over de ontwikkelingen rond de 

gaswinning. Constateert dat raad instemt met dit verzoek. Begrijpt dat de PvdA graag de 

presentatie in BMWE-verband van onlangs inzake deze problematiek ontvangt. Zal daar-

voor zorg dragen. Neemt er notitie van dat het CDA graag de uitkomst van die bijeenkomst 

in eenvoudige taal richting de burgers gecommuniceerd ziet.  
 

Hamerstukken 

5. Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum (rv nr 042) - incl. reactie op 

zienswijzen 

6. Jaarverslag en jaarrekening 2017 (rv nr 043) 
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7. Voorjaarsnota 2018 (rv nr 044) 
Voorzitter Constateert dat dhr. De Jong zijn dank uitspreekt voor het overzicht over het vrij aanwend-

bare deel van de algemene reserve m.b.t. rv 044 en graag standaard zo’n overzicht bij deze 

stukken ziet. Constateert dat unaniem conform rv nrs 042, 043 en 044 wordt besloten. 
  

Bespreekpunten 

8. Onderzoek ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ rekenkamercommissie (rv nr 045) 
Journée Ziet graag onderzoek naar reden waarom in de gemeente Eemsmond meer gebruik wordt 

gemaakt van huishoudelijke hulp dan elders in BMWE.  
Rus Gemeente Het Hogeland moet oorzaken weten van verschil waar VVD aan refereert. Grote 

verschillen zijn er behalve in eigen bijdrage ook op het gebied van jeugdhulp. Duidelijk 

moet worden waar deze verschillen aan liggen, daarom ziet de PvdA aanbeveling 2 graag 

opgevolgd worden. 
De Jong CU volgt collegevoorstel. Ziet geen noodzaak om verschillen in gemeente Eemsmond wat 

betreft huishoudelijke hulp te onderzoeken. Laat BMWE de harmonisatie goed op de rit 

krijgen alvorens voor één specifiek deelgebied binnen Het Hogeland onderzoek te doen. 
De Vries Neemt weth. Van Dijk in dezen waar. Constateert dat raad noch college met nieuwe argu-

menten in dezen komen.  
Voorzitter Constateert dat raad instemt met rv 045 met dien verstande dat VVD en PvdA zich uitspre-

ken tegen overname van aanbeveling 2. De overige aanbevelingen worden overgenomen.  
 

9.  Nadere analyse Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018 (rv nr 046) 
Heres PvdA heeft met collega’s in BMWE gesproken over voorliggend stuk omdat het hier gaat 

over toekomstig beleid van werkplein Ability binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland. 

Stuk beantwoordt vraag welke kaders na herindeling kunnen blijven bestaan en welke ta-

ken het werkplein komende jaren kan uitvoeren. Als nieuwe gemeente bepaalde taken uit-

besteedt is dat financieel gezien vestzak-broekzak en gaat het houden van één aanspreek-

punt teloor, wat de PvdA onwenselijk lijkt. Deelt conclusie dat budgetneutraliteit komende 

jaren onmogelijk zal zijn en men dit kader daarom moet loslaten. Deelt ook conclusie dat 

organisatie zich bezighoudt met de juiste taken en deze goed uitvoert. Werkplein Ability 

verdient daarvoor een pluim: bij de beste teams van Nederland behoren is een topprestatie. 

In de toekomst ligt het accent op het leerwerkspoor. Dit droogt echter aardig op. PvdA 

vindt dat mensen perspectief verdienen en niet het etiket ‘minder kansrijk’ opgespeld moe-

ten krijgen. Ze moeten kunnen doorstromen en verdienen aandacht van de gemeente. Men-

sen in het participatiespoor mogen niet worden vergeten, verdienen altijd aandacht, tijd en 

middelen. Het resultaat is niet altijd in geld uit te drukken maar iedereen heeft er baat bij 

dat deze groep het gevoel houdt erbij te horen. Wie de taken uitvoert is niet belangrijk 

maar het individu en zijn problemen zijn niet te scheiden en moet daarom bij één loket te-

rechtkunnen. Is daarom niet blij dat het sociaal domein is opgesplitst in Wmo en Werk & 

Inkomen.  
Doesburg Mening van CU is sinds commissievergadering alleen maar versterkt. Is er door gesprek-

ken in de tussentijd nog meer van overtuigd dat rust voor werknemers bij Ability erg be-

langrijk is. CU is mede daarom akkoord met loslaten van budgetneutraliteit.  
v.d. Kolk Neemt weth. Van Dijk voor dit onderwerp waar. Ziet overeenkomsten tussen bijdrage van 

PvdA nu en die van overige fracties in cie. Iedereen blijkt blij met de inzet en werkwijze 

van Ability. Blijkens ‘thermometer Wsw’ doet Werkplein Ability het gewoon goed. Dat 

rapport wijst wat betreft de tekorten eenduidig naar niet de werknemers of het werkplein 

maar naar de teruglopende rijksbijdrage. Het totale tekort gaat oplopen naar € 190 mln. per 

jaar en stijgt verder door. Dit rapport steunt dus het loslaten van budgetneutraliteit, een ka-

der wat was opgesteld om druk op de verandering te zetten. Die verandering is grotendeels 

ingezet, de oude sociale werkvoorziening bestaat niet meer, er is nu meer accent op werk-

leren, toestromen naar regulier werk, beschut werken. Daar wil het werkplein graag mee 

aan de gang. Fracties zien in deze analyse goede basis voor keuzes door de nieuwe raad. 
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Dat is fijn: het werkplein kan zo goed worden opgenomen in de nieuwe gemeente. Een an-

der aspect is dat de bijdrage sociaal domein onderdeel gaat worden van de algemene uitke-

ring, waaruit ook veel andere zaken bekostigd worden. Ook dat maakt vasthouden aan 

budgetneutraliteit lastiger: lusten, lasten, uitgaven en baten worden minder doorzichtig en 

men moet als raad, zoals mw. Doesburg in cie. al opmerkte, zelf gaan bepalen welke doe-

len men stelt en hoeveel geld men daarvoor overheeft. Dat wordt leidend i.p.v. budgettaire 

neutraliteit. De decentralisaties zijn juist ingezet om tot één aanpak te komen: één gezin, 

één regisseur, één aanpak, één loket. Als je zaken moet knippen moet dat in overleg en met 

goede afstemming. De Wmo gaat niet los van de Participatiewet en de jeugdzorg opereren 

en dat geldt voor de andere decentralisaties ook. Die ontwikkelingen moeten de komende 

jaren doorgaan. College deelt insteek dat er aandacht moet zijn voor mensen met een lange 

afstand tot de arbeidsmarkt en dat iedereen mee blijft tellen in Het Hogeland. Maatschap-

pelijk succes meet je niet alleen af aan geld, maar ook aan de mate waarin mensen mee 

kunnen doen. Op die lijn zit het college ook.  
Voorzitter Constateert dat alle fracties kunnen instemmen met voorliggende nadere analyse.   
Heres Concludeert dat budgetneutraliteit moet worden losgelaten omdat Wsw e.d. meer geld kos-

ten dan er van het Rijk komt. Gemeente heeft geen andere keus dan financieel bij te sprin-

gen. Betreurt het dat dit kabinet, waar andere verwachtingen van waren, wel € 1,6 mrd aan 

dividendbelasting weggeeft maar niet aan mensen aan de onderkant van de maatschappij.  
v.  Bruggen Had begrepen dat vorig kabinet de plannen bedacht heeft die nu uitgevoerd worden. 
Heres Had gehoopt dat het kabinet dat nu regeert, dit zou herstellen. 
Voorzitter Constateert dat met algemene stemmen met de nadere analyse wordt ingestemd. 
 

10.  Begrotingswijzigingen (rv nr 047) 
Voorzitter Constateert dat de begrotingswijzigingen met algemene stemmen worden aangenomen. 
 

10a.  Motie vreemd aan de orde van de dag inz. de statiegeld alliantie 
De Jong  Dient namens de vier partijen hier aan tafel,  VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie de vol-

gende motie in: 

 
Motie als bedoeld in artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van 

de gemeente Bedum 

 

De raad van de gemeente Bedum, in vergadering bijeen op 12 juli 2018;  

 

constaterende dat: 

- zwerfafval een groot probleem vormt voor mens, dier en milieu; 

- plastic, blikjes en kleine petflesjes verantwoordelijk zijn voor 40% van het zwerfafval; 

- dit afval volgens onderzoek met 80% afneemt als daarop statiegeld zal worden geheven; 

- waardevolle grondstoffen op deze wijze verloren gaan omdat ze niet worden gerecycled; 

 

overwegende dat: 

- meer dan 700 lokale overheden, bedrijven en organisaties zich hebben aangesloten bij de statie-

geldalliantie, waaronder onze herindelingspartners De Marne, Winsum en Eemsmond; 

- landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine fles-

jes en blikjes, met als gevolg dat het aandeel daarvan in het zwerfafval sterk is verminderd;  

- statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval 

geen geld te laten kosten en zwerfafval wel; 

- via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van een hogere kwaliteit is en daardoor met ho-

gere opbrengst gerecycled kan worden; 

 

besluit: 

 

- steun uit te spreken voor de statiegeldalliantie 

- als gemeente aan te sluiten bij de statiegeldalliantie en het college van b&w hiervoor per direct 

zorg te laten dragen;  
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en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ondertekend door B. de Jong (ChristenUnie), S. Journée-Schuiling (VVD), K. Rutgers-Swartjes 

(CDA) en J.R. Heres (PvdA).  
v.d. Kolk College heeft deze motie ontvangen en steunt deze motie om verschillende redenen. Het 

staat buiten kijf en is heel erg actueel dat plastic en bijv. petflesjes veel schade aan het mi-

lieu, mens en dier berokkenen. Gelukkig serveert de gemeente Bedum water in glas, terwijl 

in steeds meer vergaderingen petflesjes met water staan. Denkt ook dat mensen zich d.m.v. 

statiegeld bewuster worden dat ze beter glas kunnen gebruiken daar waar het kan. Het gaat 

ook verspilling tegen en is ook een signaal wat je als lokale overheid geeft door je aan te 

sluiten bij een alliantie. Ook speelt natuurlijk mee dat De Marne, Eemsmond en Winsum 

deze motie ook al hebben ondertekend. BMWE zitten hierin op één lijn en wat hem betreft 

is het hoog tijd en is hij blij met dit initiatief, dat Bedum nu ook meedoet.  
Voorzitter Constateert dat met algemene stemmen met deze motie wordt ingestemd.  
  

11.  Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.05 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2018, 

 

 
 

De griffier,                 De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 12 juli 2018 

Van Lente 4. Ingekomen stukken / ver-

slag van bijgewoonde verga-

deringen 

College doet raad onlangs in BMWE-verband gegeven presentatie over 

gaswinningproblematiek toekomen.  

 


