
NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 16 maart 2017 19.30 uur

Voorzitter: E. van Lente
Griffier: H.P. Reijsoo
Aanwezige raadsleden: CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra 

PvdA: Heres, Rus 
CU: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Journée

Tevens aanwezig de collegeleden: Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Afwezig m.k.: Kuiper

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Berghuis Spreekt ambtsgebed uit.
Voorzitter Meldt dat dhr. Kuiper bericht heeft verhinderd te zijn. Agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vragenuur voor raadsleden
Er zijn ditmaal geen vragen.

3. Notulen raadsvergadering van 26 januari, 1 februari en 16 februari 2017
Tekstueel/na
v.

Vaststelling verslagen 26 januari en 1 februari 2017 ongewijzigd en verslag van 16 februari 
2017 gewijzigd: blz. 2, Heres: tekst onder a.p. 6 dient onder a.p. 5 te staan. 

4. Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
De Jong Wil de op 28-2 ontvangen memo “Planning grote infrastructurele projecten” graag voor 

eerstvolgende cie. VROM geagendeerd zien. 
Voorzitter Zegt toe dat in dat verzoek voorzien zal worden. 
Stuk nr. 2, 
Berghuis

Ziet graag spoedig collegebesluit in dezen en terugkoppeling daarvan naar raad. 
Van Dijk Subsidieverzoek wordt in nauw verband met overige projecten in Zuidwolde beoordeeld en 

met onderbrengen van dorpshuisactiviteiten in de school. Verwacht op afzienbare termijn 
akkoord met schoolbestuur. Houdt raad op de hoogte van stand van zaken. 

Berghuis Dit onderwerp wacht al geruime tijd op een beslissing. Situatie van belangen in Zuidwolde 
voor meerdere dorpshuizen is verleden tijd. Keuze voor ofwel de Kern of de nieuwe school 
moet niet moeilijk meer zijn. Hoort graag op korte termijn een beslissing. 

Van Dijk CU stelt het iets te simpel voor. Subsidieverzoek betreft forse investeringen in dorpshuis en 
ook een redelijk forse bijdrage van de gemeente. Dit vergt goede afweging. Bijdrage vanuit 
gemeente valt nog niet hard te maken, hetgeen wel moet als dorpshuis ook elders subsidies 
aanvraagt.  Dit  vergt  nog veel overleg en duidelijkheid inzake projecten rond de school. 
Gemeente vertraagt het niet en zal het dorpshuisbestuur spoedig uitsluitsel geven. 

Berghuis Ziet dit onderwerp graag geagendeerd worden op LTA. 
Voorzitter Constateert dat overigens conform voorstel kan worden besloten.

Hamerstukken

5. Verordening Maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en Verordening 
Jeugdhulp BMWE-gemeenten 2017 (rv nr. 014)

6. Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE-gemeenten 2017 (rv nr. 015)
7. Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen (rv nr. 016)
Voorzitter Constateert dat unaniem conform rv nrs. 014, 015 en 016 wordt besloten.

Bespreekpunten

8. Benoeming in diverse gremia (rv nr. 017)
Voorzitter Heropent  vergadering na  schorsing  om cie.  met  als  leden De  Jong en Journée en als 
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voorzitter Rutgers haar werk te laten doen. 
Constateert dat mw. Rutgers meldt dat alle 10 uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn, 
waarmee dhr. Kuiper met onmiddellijke ingang unaniem is benoemd tot opvolger van de heer 
Heres als lid van de Rkc Bedum.  

9. Overheveling budgetten 2016 naar 2017 (rv nr. 018)
Journée Akkoord met voorstel.
Heres Akkoord met voorstel.
De Jong Van de ontvangen NAM-gelden voor herstel van schade door bevingen is € 222.340,-- nog 

ongebruikt. Moet dit soort reserveringen niet ook geactiveerd worden conform nieuw BBV, 
en heeft dat nog invloed op de begroting? Mist opgave van reden dat schade nog niet is 
hersteld. Maatschappelijk wordt er wisselend over gedacht als particulieren geld uitgekeerd 
krijgen maar niet direct hun schade herstellen. Als gemeente dat ook doet is onderbouwing 
daarbij  gewenst.  Gemeente heeft vrij  veel vastgoed, ook met schade.  Daar  is  geld voor 
ontvangen maar als je dat laat  voor wat het is, wat gebeurt er dan als er vervolgschade 
ontstaat? Ziet dit toch graag meer gespecificeerd dan dat het zomaar doorgeschoven wordt.  

Wijnstra Resumeert  voorstel,  wat  technische aangelegenheid betreft.  Wil waken voor inhoudelijke 
discussie die nogal eens bij dit onderwerp ontstaat, gaat akkoord met voorstel. 

v.d. Kolk Voorstel betreft jaarlijks ritueel samenhangend met opstelling jaarrekening. N.a.v. uitgebreide 
discussie over dit onderwerp vorig jaar, heeft college kritisch gekeken naar het overhevelen 
en toegezegd zich in te spannen uitgaven te doen m.n. inzake het groen. Is blij te kunnen 
meedelen dat daarin slagen gemaakt zijn en ook dit jaar gemaakt zullen worden. Groen heeft 
echt de aandacht van het college. NAM-gelden worden ingezet op het moment dat de scholen 
versterkt zullen worden. Vandaar  het verzoek om die budgetten over te hevelen. Begrijpt 
redenatie CU inzake voorbeeldfunctie maar college probeert met dat soort zaken slim om te 
gaan. Zal navragen of dit soort reserveringen nog geactiveerd moet worden. 

Voorzitter Constateert  dat  ook CU akkoord gaat  maar  dat  er  nog nadere info moet komen of het 
gereserveerde  NAM-geld  geactiveerd  moet  worden  en  of  dat  gevolgen  heeft  voor  de 
begroting. 

10. Begrotingswijzigingen (rv nr 019)
De Jong Verhaal van De Plank is toch geen begrotingswijziging in eigenlijke zin?
v.d. Kolk Voor de Plank is dekking gezocht in bestemmingsreserve herstructurering. Voor de afronding 

van het project komt de gemeente contractuele bepalingen na die zijn afgesloten met de 
ontwikkelaar.  De  gemeente  koopt  grond  terug  nu  De  Plank  in  de  afrondingsfase  zit. 
Daarvoor is dit krediet nodig. Daarin wordt voorzien middels deze begrotingswijziging.

Voorzitter Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19.55 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 20 april 2017,
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De griffier,  De voorzitter,

Pfh Agendapunt Toezeggingen 16 maart 2017
Van Lente / 
De Vries

4. Ingekomen stukken / 
verslag van bijgewoonde 
vergaderingen

Memo  “Planning  grote  infrastructurele  projecten”  wordt 
geagendeerd voor eerstvolgende cie. VROM.

-
(griffie/Raa

d zelf)

4. Ingekomen stukken / 
verslag van bijgewoonde 
vergaderingen

Subsidieverzoek  verbouwing,  verduurzaming  en  vernieuwing 
dorpshuis Zuidwolde wordt voor LTA geagendeerd.

v.d. Kolk 9. Overheveling budgetten 
2016 naar 2017 (rv nr. 018)

Pfh.  trekt  na  of  reservering van  ontvangen NAM-gelden nog 
geactiveerd moet worden en of dat gevolgen heeft voor begroting. 
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