NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 21 september 2017 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
1.

E. van Lente
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: Berghuis, Doesburg, De Jong
VVD: Journée
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, heet aanwezigen welkom, geeft dhr. Berghuis het woord om ambtsgebed uit te spreken. Constateert dat raad instemt met verzoek van CU om college n.a.v. actualiteit van vandaag een vraag te stellen. A.p. 2 wordt tevens voor het doen van enkele
mededelingen vanuit het college benut. Aan de agenda is verder toegevoegd een punt 11:
“Definitieve jaarverslag jaarrekening 2016”. De agenda wordt aldus aangepast vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Vraagt of college zich wil inspannen om een tijdelijke oplossing te vinden in de situatie
van het terminaal zieke jongetje Amir dat blijkens het nieuws in gem. Bedum vertoeft en
bij wie de ouders die in een azc in Emmen wonen amper of niet op bezoek kunnen komen.
Van Dijk
Schrijnende situatie is gevolg van uitspraak van kinderrechter. Gem. staat er eigenlijk buiten. College staat er terughoudend in maar wil kijken of het kan bemiddelen tussen kinderrechter, gem. Emmen en de instelling waar het kind verblijft. Begreep overigens uit pers
dat het misschien meevalt en er wellicht binnen enkele dagen een oplossing voor komt.
Van Dijk
Heeft vorige week op bijeenkomst ihkv 10-jarig bestaan van het Alzheimercafé het belang
van dat café en van de SWB benadrukt en alle betrokken medewerkers bedankt. Vond het
ihkv Wereld Alzheimerdag – wat het vandaag is - passend het speldje dat die avond werd
uitgereikt - een vergeet-mij-nietje om de problematiek van dementie onder de aandacht te
brengen - ook onder college en raad te verspreiden om daarbij stil te staan.
V.d. Kolk
College staat positief tegenover VNG-voorstel inz. mogelijkheden voor snelle hulp aan de
bijzondere gemeenten St. Eustatius en Saba op St. Maarten, die zwaar zijn getroffen door
de orkaan Irma. Sondeert daarom bij raad of college net als Appingedam en Ten Boer € 1,per inwoner kan overmaken aan hulp en dit mag verwerken in NJN.
Berghuis
Vindt het een prima initiatief. Zou het gelet op Bedum’s florissante financiële positie navrant vinden als de raad dit verzoek niet zou honoreren. CU stemt hier graag mee in.
Heres
PvdA kan volledig instemmen met dit voorstel van het college.
Journée
VVD stemt ook in met voorstel van college maar niet geheel van harte, vindt het eigenlijk
geen taak van gemeenten, maar leeft mee met de mensen die door deze ramp zijn getroffen.
Voorzitter
Constateert brede instemming met dit voorstel, ook al moet het als besluit nog terugkomen.
De Jong

3.

Notulen raadsvergadering van 27 juni en 13 juli 2017
P.2. Dhr. Berghuis vraagt of zijn suggestie om de zaak Meems niet te laten escaleren en
een mediator in te schakelen is opgepakt. Wh. De Vries meldt dat het college heeft besloten nadat de zaak met de verzekering is onderzocht om eerst nog een gesprek aan te gaan
met dhr. Meems en dhr. Bloema. College komt er nog op terug. Dhr. Berghuis vraagt of er
een brief is uitgegaan naar Heutink advocaten. Wh. De Vries kan daarover geen ontwikkelingen melden. De voorzitter stelt voor hier ivm vertrouwelijkheid later op terug te komen.
Dhr. Heres weet dat dhr. Meems, Bloema en Havinga tegen de afspraak in nog geen brief
hebben gehad. Vindt dat ze sowieso alsnog een brief moeten krijgen. Wh. De Vries komt
hier later op terug. College heeft besloten de brief, ook vanwege het vele uitzoekwerk, niet
inhoudelijk te gaan beantwoorden maar er wel maatregelen op te treffen. Dat is geschied
en college heeft daarover tot op heden geen klachten ontvangen. College gaat in overleg

27 juni 2017
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13 juli 2017

met dhr. Meems en Bloema kijken of dat voldoende is om het dossier te kunnen sluiten.
Dhr. Berghuis dringt niettemin op snelheid aan, is er onderhand helemaal klaar mee. Dhr.
Heres had graag gezien dat college de heren had bericht met hen nog een gesprek te willen
hebben alvorens hun brief te beantwoorden. Voorzitter stelt vast dat college de oproep om
brieven en mails te beantwoorden geheel deelt, dat de pfh dhr. Heres dankzegt voor vervolgsuggesties inz. communicatie hierover en dat dit verslag conform wordt vastgesteld.
P.1 In slotformulering van vz. bij pt. 5 LTA “eerstvolgende raadsvergadering” wijzigen in
“eerstvolgende commissievergadering.” P.2 Dhr. De Jong is benieuwd naar brief die richting werkplein Ability zou zijn gegaan, hoe is er met de kritiek uit Bedum omgegaan? Wh.
Van Dijk heeft gevoelen van raad op AB-vergadering benadrukt incl. kritiek op onvoldoende meerjarenperspectief en het niet akkoord kunnen gaan met voorliggende begroting.
Hoewel andere gem. vertegenwoordigers dat leken te delen stond Bedum uiteindelijk alleen in haar historisch unieke afwijzing van deze GR-begroting. Er is hard gewerkt aan een
aangepaste begroting. Die is nu klaar maar ligt nog voor aan de colleges alvorens te worden doorgeleid naar de raden. Ook het strategisch beleidskader is aangepast. Beide stukken
komen a.s. dinsdag in college Bedum en gaan dan door naar raad c.q. cie. ter bespreking.
Dhr. Berghuis hoopt dat prov. het oordeel van deze raad over deze begroting aangrijpt om
Werkplein Ability onder preventief toezicht te stellen. De oude begroting liet een schrikbarend tekort zien, oplopend tot € 2,6 mln.. Kan pfh zeggen welke kant het opgaat met de
nieuwe begroting ivm doorwerking van die cijfers in de eigen gem. begroting? Vindt het
richting raad onjuist dat er vele weken na dato nog geen verslag van die AB-vergadering is.
Dhr. De Jong vindt het jammer dat de raad zo buitenspel staat: 30 sept. was deadline om
cijfers van werkplein nog in begroting Bedum te verwerken. Pfh. Van Dijk erkent dat er
spanning zit tussen beleidskaders en uitvoering. Je kijkt niet alleen naar de cijfers maar
ook naar wat je als kaders hebt meegegeven. Dat wordt a.s. dinsdag in het college besproken maar het is te gemakkelijk om te zeggen: zet Ability onder preventief toezicht en dan
komt het goed. Het werkplein voert uit wat de raden hebben besloten. Ging niet akkoord
met concept verslag van deze vergadering, heeft verzocht daar opmerkingen bij te plaatsen,
daardoor is dat verslag even aangehouden en was het nog niet beschikbaar. P.6: dhr. Berghuis stelt voor om ipv ‘controllerverklaring’ (wat ‘controleverklaring’ zou moeten zijn)
consequent te spreken van ‘goedkeurende accountantsverklaring’. De voorzitter constateert dat dit verslag aldus aangepast wordt vastgesteld.

4.

Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen
Wil benadrukken dat het voorstel voor afhandeling van alle stukken inzake nieuwbouw
Togtemaarschool niet betekent dat de behandeling van die nieuwbouwplannen op de lange
baan wordt geschoven. College is volop bezig om de stukken over de nieuwbouw en de in
dat verband te voeren procedures zsm naar de raad te geleiden, maar dat vergt voorwerk en
overleg. College vordert daarmee en zal begin oktober in overleg met omwonenden de
stand van zaken melden incl. info die wellicht aan wensen briefschrijvers tegemoetkomt.
Voorzitter
Constateert dat de stukken en verslagen conform voorstel kunnen worden afgehandeld.

Van Dijk

Hamerstukken
5.
Revitalisering en omvorming De Lijnbaan en Ommelanderdrift (rv nr 052)
Voorzitter
Meldt dat dhr. Heres de zaal voor de duur van dit agendapunt verlaat omdat hij niet geacht
wenst te worden aan de beraadslagingen over dit agendapunt te hebben deelgenomen.
Kuiper
Vraagt reactie van college op over dit onderwerp ontvangen brief van dhr. Bruns.
Koster
Stelt voor dat de wethouder in gesprek gaat met de briefschrijver over de technische vragen die zich z.i. niet lenen voor beraadslaging aan deze tafel.
De Vries
Heeft toelichting voorbereid op deze brief die de raad na afgelopen cie. nog heeft bereikt.
Voorzitter
Stelt pfh graag in de gelegenheid die toelichting te geven.
De Vries
Reageert in het kort ahv op de 3 punten uit deze brief die is ontvangen op 16 sept. jl. en
aan de fractievoorzitters was gericht. 1. Resumeert het al in cie. beschreven lange voortra2

Voorzitter

ject. Conclusie is dat ook al is unaniem draagvlak in dit soort trajecten eigenlijk onmogelijk, er wel veel draagvlak voor dit project is. 2. Er verdwijnen geen parkeerplaatsen bij de
opritten. In de nieuwe situatie blijft parkeren mogelijk. Wel wordt het door het creëren van
het langsparkeren lastiger om op het tussenstuk van de oprit te parkeren. Bekeken wordt of
daar een maatwerkoplossing voor kan zijn. 3. Toename van verhard oppervlak agv. de extra parkeerplaatsen is beperkt, zal niet leiden tot problemen in afvoercapaciteit van riool.
College is iha terughoudend met toevoegen van verhard oppervlak, vanwege steeds extremere weersomstandigheden, maar vindt dat in deze situatie wel verantwoord. Meldt verder
wat er nav. behandeling in cie. tekstueel is gewijzigd c.q. toegevoegd.
Constateert dat unaniem conform voorstel wordt besloten.

6.
7.
8.
9.

LED verlichting Voetbalvereniging Noordwolde (rv nr 053)
Financiële verordening gemeente Bedum 2017 (rv nr 054)
Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Bedum 2017 (rv nr 055)
Nota reserves en voorzieningen gemeente Bedum 2017 (rv nr 056)
Voorzitter
Wijst waar nodig op tekstuele bijstellingen nav. behandeling in cie. en constateert dat unaniem conform rv nrs 053 t.e.m. 056 wordt besloten.
Bespreekpunten
10.

Begrotingswijzigingen (rv nr 057)
Constateert dat deze begrotingswijzigingen met algemene stemmen worden aangenomen.

Voorzitter

11.

Definitieve jaarverslag jaarrekening 2016 (rv nr 049b)
Akkoord met voorstel. Gaat ervan uit dat college rapport met bevindingen ter harte neemt.
Heeft begrepen dat CU nog opmerking over ontbrekende accountantsverklaring zal maken.
Voorzitter
Stelt leespauze voor ivm onduidelijkheid over aanwezige stukken van de accountant.
De Jong
Vraagt of concept stuk dat de raad heeft ontvangen identiek is aan het definitieve stuk.
V.d. Kolk
Concept is onverkort overgenomen, rapport met bevindingen is ‘t meest interessante stuk.
Voorzitter
Heropent vergadering na leespauze van 10 m.
De Jong
Bedum heeft een nieuwe accountant. Dat geeft nieuw licht op sommige zaken en strubbelingen in sommige processen in dit huis. Betreurt dat goedkeurende accountantsverklaring
lang op zich liet wachten maar is blij dat die nu bij het stuk ligt. Blijkens rapport van bevindingen over ’16 was samenwerking met ambtelijk apparaat goed, is financiële positie
van Bedum stabiel gebleven en wijzen de kengetallen uit dat Bedum er goed voor staat.
Evenals vorig jaar hielden ontbrekende goedkeurende verklaringen voor toeleveranciers in
het zorgdomein de goedkeuring op. Vraagt of wh daar verbetering in verwacht. Neemt college de aanbevelingen over of komt college daar per onderwerp later nog op terug?
Koster
Voelt geen aanleiding om terug te komen op eerdere woorden in dezen voor het reces.
Journée
Afronding door accountant laat het al bekende resultaat ongemoeid, akkoord met voorstel.
V.d.. Kolk
Het woord ‘strubbelingen’ is toepasselijk. Is blij dat de stukken definitief afgehamerd kunnen worden voor 30 september, wat echt de deadline was, en dat in uitstel bewilligd is, wat
zelfs afreizen naar Den Haag vergde. Op alle fronten is te zien dat controle en toezicht onder druk staan, nieuwe gemeentes hebben problemen om aan accountants te komen. Bedum heeft nu gelukkig een langjarig contract, maar ook het leren kennen van de gem. organisatie en ~ wijze van boekhouden door Vallei accountants heeft voeten in de aarde gehad. Nieuwe bijkomende complicerende factor was verder de afronding van de jaarrekening van Werkplein Ability maar ook dat is rondgekomen. Daarmee is de raad gelukkig in
de positie om de stukken definitief af te hameren incl. de jaarrekening die er verder heel
goed uitziet. Het heeft veel energie gekost van de accountant maar zeker ook van de ambtenaren, waar hij zijn waardering voor uitspreekt. Dat het zo ingewikkeld is heeft ook alles
te maken met de cijfers uit het sociaal domein. College staat pragmatisch in welke hints
zinvol zijn om voor komende boekjaar nog op te volgen, zal daarover ook met Vallei Accountants overleggen. Wat met geringe energie valt uit te voeren en ondanks komende herHeres
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Van Dijk

Voorzitter

indeling - als alles toch weer op de schop gaat - toch nog zinnig lijkt, valt te overwegen.
Gaat ervan uit dat Bedum net als dit jaar, ook komend jaar aan de veilige kant zit.
Accountant legt de vinger bij de noodzaak om de data van de Sociale Verzekeringsbank
eerder en beter onderbouwd te krijgen. Bedum nadert de rand van de marges. Bij overschrijding daarvan krijgt Bedum geen goedkeurende verklaring meer. Daarom zet het college erop in dat dat beter wordt. Hoopt, maar kan niet garanderen, dat een voorzichtige
trend naar verbetering zich doorzet. Dat Bedum ondanks die problematische toelevering
binnen de foutmarge blijft toont overigens ook hoe goed Bedum het in eigen huis doet.
Constateert dat unaniem conform het voorstel besloten wordt.

6.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.26 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2017,

De griffier,

De voorzitter,
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