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NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 14 juli 2016 om 19.35 uur 

 

Voorzitter:     H.P. Bakker 

Griffier: H.P. Reijsoo 

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

PvdA: Heres, Rus  

ChristenUnie: Berghuis, De Jong 

VVD: Hoekzema 

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

Afwezig m.k.: Doesburg, Kuiper, Van Bruggen 

   

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

Doesburg en de heren Kuiper en Van Bruggen zich afwezig hebben gemeld. Constateert 

dat de agenda conform kan worden vastgesteld.  
 

2. Vragenuur voor raadsleden 
Heres Ontving vanmiddag alsnog exemplaar van intentieverklaring die min. Asscher afgelopen 

maandag sloot met vertegenwoordigers van provincie, NAM, CVW, NCG, scholen, Bou-

wend Nederland en bevinggemeenten. Betreurt het dit in eerste instantie uit de media te 

moeten hebben vernomen. Naar verluidt is doelstelling o.a. “de regeltjes” te vervangen 

door samen te werken en te zorgen, dat het werk zoveel mogelijk in prov. Groningen te-

recht komt. Hebben Bedumer bedrijven daarbij een eerlijke kans tov. grote bedrijven? 
Voorzitter Intentieverklaring is slechts bevestiging van beleidsuitgangspunten van betrokken partijen 

en wegen die al worden bewandeld. College zit niet op extra regels of mogelijke vertraging 

bij projecten te wachten, heeft verklaring vanwege beperkte nieuwswaarde niet verspreid, 

wil treurnis PvdA over niet hebben van belangrijke info zo bezien dan ook wat relativeren. 
Heres Verklaring kwam groot in het nieuws, zonder tekst viel nieuwswaarde niet te beoordelen. 
Voorzitter Nieuwswaarde van verklaring was beperkt, het betrof alleen een uitvoeringszaak, maar col-

lege zal in voorkomende gevallen zijn best doen raad er toch eerder over te informeren. 
Heres Hoopt dat uit deze afspraken duizenden banen voortkomen. Vraag 2. Hoe wordt raad be-

trokken bij vorige week gepresenteerde visie voor Zuidwolde en actieplan voor Onderden-

dam, waarvoor PvdA waardering aan adres van samenstellers uitspreekt. In actieplan On-

derdendam is sprake van onderbrengen van “wereldschool” in boerderij De Haver terwijl 

in de media was gezegd dat dit plan van de baan is; wat is nu precies de stand van zaken? 
De Vries College wacht ambtelijk advies inzake visie en plan af en zal raad daarvan en van bevin-

dingen daarna deelgenoot maken, dat zal zijn komend najaar. 
Van Dijk VCPO Noord-Groningen heeft voorgenomen sluiting voorlopig opgeschort in afwachting 

van uitwerking van plannen van ouders en dorp. College is niet bericht dat plan om de we-

reldschool in De Haven onder te brengen, van de baan is. Heeft betrokkenen gewaar-

schuwd dat het een zeer gecompliceerde opgave is. Kanttekeningen over minimaal leerlin-

gental qua omvang van school, wisselende standpunten van schoolbestuur over al dan niet 

opheffen, noodzaak van bevingbestendige maatregelen zowel in het huidige gebouw - als 

de school daar zou blijven - als in de boerderij, zijn eerder al met de raad gedeeld. Wacht 

daarom ontwikkelingen af en houdt naar schoolbestuurder een stevige vinger aan de pols. 
Wijnstra College is nooit geïnformeerd over plan om wereldschool in De Haven onder te brengen.  
Van Dijk Dat klopt, college heeft dat uit de pers vernomen en contact opgenomen met schoolbestuur. 
Voorzitter Constateert dat stukken/verslagen verder conform voorstel kunnen worden afgehandeld. 
 

3. Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen 
Hoekzema, 

stuk no.1 
Openzetten van deur naar toekomst is onontkoombaar. Alle partijen moeten over eigen 

schaduw heen stappen om in Bedum ook op zondag te kunnen winkelen en niet elders. 

BvgB moet hierin grotere rol spelen. Was hier zelf indertijd geen voorstander van maar dat 
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was een andere tijd. Huidige ondernemers moeten voorkomen dat ze spijt krijgen dat ze 

niet ook zondags zijn opengegaan. Bevolking Bedum verandert heel snel. Ziet zon-

dagopenstelling graag opnieuw onderzocht en begin '17 opnieuw besproken in raad.    
Rus, stuk 

no.1 
PvdA weet zich gehouden aan bestuursakkoord, afspraak is wel dat dit opnieuw aan de or-

de kan komen bij tussentijdse ontwikkelingen. Steeds meer omliggende gemeenten hebben 

zondagopenstelling verruimd, Internet shoppen neemt grote vlucht, AH bezorgt 's zondags 

thuis, ook in Bedum. Op bijeenkomst van BvgB februari jl. bleken meer ondernemers voor 

zondagopenstelling dan in '14, maar helaas zonder dat dit gepeild is en ook zonder een plan 

daarbij en zonder daarover contact met fracties op te nemen althans niet met de PvdA. 

PvdA ziet onvoldoende aanleiding om passage hierover in bestuursakkoord ter discussie te 

stellen maar is zich bewust van ander beleid in dezen in omliggende gemeenten. Wil dit op 

weg naar herindeling wel opnieuw ter sprake gebracht zien met betreffende gemeentelijke 

partners.  
Berghuis Discussie over zondagopenstelling is nu niet aan de orde, maar CU wil in deze stressvolle 

tijd oog houden voor werknemersbelangen, voortbestaan van familiebedrijven/kleine win-

keliers en leefbaarheid. Vrijheid van consument om ook op zondag te kunnen winkelen 

botst met vrijheid van werknemers om een collectieve rustdag te beleven. Overheid heeft 

op dit vlak een normatieve taak; tijd en aandacht voor gezin, kerkgang, vrijwilligerswerk 

en mantelzorg zijn zaken die er zeker toe doen. CU acht zich gebonden aan afspraak in de-

zen, ziet geen nieuwe omstandigheden om bestuursprogramma op dit punt te wijzigen.  
Wijnstra In aanloop naar verkiezingen van '14 bleek slechts één enkele winkelier deze wens te heb-

ben. Nieuwjaarstoespraak voorzitter BvgB bracht balletje weer aan het rollen. CDA gaf 

desgevraagd aan zijn standpunt ihgv een gewijzigde situatie te heroverwegen. Balans na-

dien was dat ondernemers het in grote meerderheid niet wilden. Situatie is ongewijzigd tov 

'14: beleid kan dus ook ongewijzigd blijven. CDA sluit ogen niet voor ontwikkelingen in 

omliggende gemeenten waar winkels wel open zijn op zondag, maar hier gaat men alleen 

over de situatie in Bedum. Realiseert zich dat situatie in Bedum er na herindeling anders 

uit kan komen te zien, iedereen kan voor zich voorspellen hoe dat uitpakt. 
Voorzitter Beschouwt bijdragen als appreciatie in verschillende toonaarden voor inhoud van stuk no.1 

dat op zich nu op ieders steun kan rekenen. Peilt fracties of zij behoefte hebben aan een 

onderzoek of de feiten veranderd zijn terwijl de raadsperiode/bestuursakkoord nog niet ten 

einde is. Constateert dat dat op VVD na, niet het geval is. Het onderzoek komt er dus niet. 
Stuk no.3, 

Berghuis 
Is blij dat samenleving in het geweer komt en dit soort mails stuurt ten teken dat er echt 

iets mis is met het gemeentelijk groenbeheer en dit meer aandacht dan tot dusver vergt. 
Voorzitter Constateert dat alle stukken en verslagen conform voorstel kunnen worden afgehandeld. 
 

Bespreekpunt 
 

4. Jaarrekening 2015 gemeente Bedum (rv nr 047) 
Voorzitter Memoreert hoe eerder is besloten om te gaan met agendering van Jaarrekening '15, zie ver-

slag cie. ABZ d.d.16-6-16. Vastgesteld moet nu worden dat de accountantsverklaring wel 

in aantocht maar niet tijdig beschikbaar is, buiten de schuld van Bedum om, overigens is 

Bedum hierin niet de enige gemeente, 80% van de gemeenten in Nederland zit in hetzelfde 

schuitje, ook dat is een negatieve nawee van de decentralisaties, vast staat dat je de 

schoonheidsprijs er niet mee kunt winnen.  Daarom kan niet anders dan de besluitvorming 

voorliggen die de raad aanvullend ontvangen heeft, dat betekent dat de Jaarrekening 2015 

nu ter voorlopige vaststelling voorligt met een overboeking van verplichtingen rond € 1,4 

mln., een overschot van ca. € 2000,- dat naar de AR gaat, zonder accountantsverklaring, 

dat hij aldus morgen aan de provincie en min. van BZK wordt toegezonden en dat de Jaar-

rekening 2015 definitief ter vaststelling komt voor te liggen in de raad van 22 sept. a.s..  
Berghuis Vraagt wat er in gesprek van pfh met Deloitte nog aan de orde is gekomen met betrekking 

tot Jaarrekening 2015, wellicht bekort dit de bespreking van dit agendapunt.  
V.d. Kolk Heeft afgelopen dinsdag finaal gesprek gehad met Deloitte over hun concept verslag van 
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bevindingen blijkens hetwelk Bedum een accountantsverklaring krijgt met een beperking, 

die te wijten is aan het sociaal domein. Begreep ook dat de 20% die wel een goedkeurende 

verklaring heeft, vaak grotere gemeenten met een eigen ISD zijn. Voor 80% van de ge-

meenten waaronder Bedum ligt het gewoon aan externe instanties zoals CVB, RIGG - die 

ook een verklaring met een beperking heeft gekregen, pas op 7-6 jl. Dat heeft ertoe geleid 

dat de verklaring van Bedum later komt en dat Bedum die beperking zal ontvangen.  Is blij 

dat Deloitte inhoudelijk over de rekening en zaken die Bedum wel onder controle heeft, 

zeer tevreden is. Deloitte geeft overigens aan dat hun verslag nog eens extra wordt gecon-

troleerd vanwege de ook aan hen gestelde strengere spelregels. Zij zijn voornemens Bedum 

voor 1-8 a.s. de verklaring toe te zenden, dus op 22-9 kan eea. hier ter vaststelling voorlig-

gen. Citeert nog enkele passages waaruit blijkt dat Bedum het financieel goed doet maar 

dat het zaak is financieel vinger aan de pols te houden vanwege aanhoudende risico's. 
 Berghuis Is blij dat er geen lijken in de kast zijn gevonden, er hooguit iets in de marge aan te merken 

zal zijn en Bedum niet hoeft te vrezen dat zij 2015 met een tekort moet afsluiten.  
 Voorzitter Constateert dat raad met het gewijzigde/aangepaste voorstel akkoord gaat. Op 22 sept. 

volgt definitieve besluitvorming. 
V.d. Kolk Kan niet elk risico hierop uitsluiten maar verwacht, dit op een vraag van de PvdA, niet dat 

Bedum een boete boven het hoofd hangt zoals Menterwolde die heeft gekregen.  
 

5. Sluiting 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.07 uur. 
 

Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2016, 
 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 14 juli 2016 
Bakker 2. Vragenuur voor raadsleden College zal in voorkomende gevallen zijn best doen 

de raad eerder te informeren, ook als het een bericht 

ter perse brengt met weinig nieuwswaarde. 

 


