NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 30 juni 2016 om 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:

1.

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

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, heet aanwezigen welkom, spreekt ambtsgebed uit. Constateert dat de
agenda conform kan worden vastgesteld.

Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Is zeer verheugd met persbericht dat bij Bedum een tunnel onder het spoor komt als onderdeel van nieuwe ontsluitingsweg die kom van Bedum van vrachtverkeer moet ontlasten.
Complimenteert college met dit resultaat van o.a. intensief overleg met omwonenden, ProRail en ministerie van I&M, het was het wachten waard. Vraagt aandacht voor de planning. Is voor goede afstemming met omgeving, maar vraagt ook vaart te maken met de
plannen. Hoe ziet de vervolgprocedure eruit? Wanneer gaat de eerste schop de grond in?
Berghuis
Ook CU en PvdA zijn blij met besluit tot aanleg tunnel onder spoor als onderdeel van oostelijke ontsluitingsweg. Worden met de aangekondigde veiligere oversteekplaatsen voor 3
woningen de onbewaakte spoorwegovergangen opgeheven? Memoreert belofte van verkeerskundig onderzoek of Bedum Oost en ~West met nieuwe weg sneller en beter op elkaar aan te sluiten zijn voor betere ontsluiting van sportvoorzieningen in Bedum en verbeterd gebruik van NS-station en verlichting van verkeersdruk door centrum van Bedum.
Verzoekt uitkomsten van dit onderzoek voor inloopbijeenkomst a.s. begin oktober met
raad te delen en mee te nemen in presentatie van plannen mbt de ontsluitingsweg.
De Vries
Ook college is blij dat provincie na lange tijd van afwegen vooral door Den Haag heeft besloten en gekozen voor ongelijkvloerse spoorkruising dmv tunnel. Hiermee kan worden
toegewerkt naar het realisatiebesluit. Meerkosten van € 3 mln. voor tunnelvariant komen
voor rekening van provincie, bijdrage Bedum blijft € 1 mln.. Ook bewoners die nu van onbewaakte overgangen gebruik maken wordt veilig alternatief geboden, nl. een parallelweg
die op de nieuwe oostelijke ontsluiting wordt aangesloten. Daarmee ligt afsluiting van die
onbewaakte overgangen voor de hand, maar formeel zijn Bedum noch de provincie daartoe
bevoegd. Raad heeft op 4-12-14 besloten spoorwegovergang Ter Laan af te sluiten voor
autoverkeer. De toezegging van onderzoek naar verkeersstromen tussen Bedum West en
~Oost en het betrekken van de uitkomsten daarvan bij definitieve besluitvorming staat,
maar was sterk afhankelijk van het soort kruising met het spoor en het tracé. Nu daarover
duidelijkheid is gaat college er voortvarend mee aan de slag. Definitieve besluitvorming is
voorzien eind dit jaar. College houdt zich aan de toezegging 'voor de definitieve besluitvorming' en begrijpt behoefte bij CU en PvdA om dat onderzoek eerder beschikbaar te
hebben, maar kan nog geen precieze planning geven, houdt het voorlopig op begin oktober.
Raad wordt vanzelfsprekend vóór inloopbijeenkomst geïnformeerd, waarschijnlijk in cie.
ABZ van begin oktober. Wanneer eerste schop de grond in gaat hangt van vele factoren af
waar gemeente geen of beperkte invloed op heeft. Na het realisatiebesluit eind dit jaar zal
nog ruim een jaar nodig zijn voor diverse procedures, grondverwerving en besteksvoorbereiding. En als in '18 de schop de grond in gaat is nog een bouwtijd van ruim 1 jaar nodig.
Wijnstra
Op zorgvuldig proces met omgeving moet geen tijdsdruk zitten. Wel moet gezegd dat Bedum beperkte invloed had op lange duur van gesprekken van ministerie met ProRail, maar
Wijnstra
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Berghuis

Hoekzema

3.

na nemen van deze hobbel meer invloed op het tempo heeft. Begrijpt dat planvorming,
procedure en afronding van bestek voor '17 in de planning ligt en zo mogelijk de schop in
'18 de grond in kan. CDA kan met die toezegging verder, hoopt dat dit waargemaakt wordt.
CU en PvdA zijn ook blij met toezegging dat uitkomsten van verkeerskundig onderzoek
voor de inloopbijeenkomst in oktober met de gemeenteraad worden gedeeld.
Natuurlijk is VVD ook blij dat er eindelijk voortgang komt met de ontsluiting. VVD heeft
daar heel veel werk voor verricht, gaat ervan uit dat de weg er in 2018 ligt, met de tunnel.

Notulen raadsvergadering van 2 juni 2016
Constateert dat notulen ongewijzigd en zonder opmerkingen nav. worden vastgesteld.

Voorzitter

4.

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen
Stuk nr. 1 komt onder a.p. 14 terug. Meldt dat reserveraad in juli doorgaat, verdere toelichting volgt bij hamerstukken. Is verheugd dat alle raadsleden die raad kunnen bijwonen.

Stuk nrs. 1
en 2, Voorzitter

Hamerstukken:
Voorzitter
Meldt vooraf dat cie. ABZ de Jaarrekening 2015 rijp achtte voor besluitvorming vanavond
maar college het verstandiger vond dat op 14 juli te doen omdat dan naar het college hoopt
- niet zondermeer verwacht - de goedkeuring van de accountant erbij ligt, als gegevens uit
het sociale domein naar diens tevredenheid zijn aangeleverd, en het besluit definitief kan
zijn. Zoals bekend moet de Jaarrekening dan 15 juli naar de provincie worden gezonden.
De Jong
Stelt voor om de Jaarrekening toch vanavond voorlopig vast te stellen omdat uit de woorden van de voorzitter valt af te leiden dat er veel kans is dat een besluit over de Jaarrekening op 14 juli even voorlopig wordt als het vanavond zou zijn.
Voorzitter
Constateert dat het CDA de planning op 14 juli graag gewoon aanhoudt en er dus voor dit
ordevoorstel geen unanieme steun in de raad is. Vindt dat die steun er wel dient te zijn als
dit agendapunt nu op het laatste moment wordt opgevoerd, houdt het daarom op 14 juli.
5. Grex Ter Laan 4 (rv nr 036)
6. Actualisatie komgrenzen inzake de Wegenverkeerswet (rv nr 037)
7. Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk
en Inkomen 2016-2018 (rv nr 038)
Doesburg

V.d. Kolk

Heres

CU sprak in cie. ABZ bezorgdheid uit over dreigend oplopend tekort Wsw tot boven € 1
mln.. Vindt situatie waarin er geen geld meer over is om werkzoekenden te ondersteunen
onacceptabel en verzoekt pfh met klem om aangekondigde analyse niet komend jaar maar
nog dit jaar uit te voeren teneinde zsm te kunnen werken aan voorkoming van dit scenario.
CU vroeg dit ook in cie. ABZ, maar vond antwoord pfh onvoldoende helder en eenduidig.
Beaamt volstrekt dat de analyse zsm en liefst dit jaar moet worden verricht. Weet niet precies wat er in het kader staat wat colleges de raden aanbieden, maar als het daar niet in
staat, zal hij het pleidooi van de CU met klem overbrengen op collega-pfhs, heeft in dat
geval sowieso hun steun nodig om de analyse eventueel naar voren te halen naar dit jaar.
Deelt klemmend beroep van CU op college om de analyse nog dit jaar uit te voeren.

8. Jaarstukken en jaarrekening 2015 Ability (rv nr 039)
9. Aanbestedingsdocument gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMWE-gemeenten en
Werkplein Ability (rv nr 040)
Voorzitter

Licht toe dat college verschil van mening heeft met accountant over controle op 2016. Lukt
het niet dat op te lossen, dan zit gemeente voor controle op '16 zonder accountant. Dat is
ongewenst. College wil daarom mogelijkheid toegevoegd zien om ook voor Bedum in de
aanbestedingsstukken waar nog aan gewerkt wordt, in navolging van Eemsmond die ook
miv. het controlejaar '16 instapt, een passage toe te voegen over controle van het jaar '16
om zo te voorzien in nieuwe accountant. Constateert dat raad daarmee unaniem instemt.
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10. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 041)
11. Lange termijn Agenda (LTA, rv nr 042)
Voorzitter

Voorzitter

Resumeert dat ivm. grote verdeeldheid van raad inzake finale besluitvorming over Jaarrekening, de reserve raadsvergadering op 14 juli a.s. daadwerkelijk benut zal gaan worden.
Constateert dat unaniem conform rv nrs. 036 t.e.m. 042 wordt besloten.

Bespreekstukken
12.

Herinrichting Waldadrift (rv nr 043)
CDA ging in cie. VROM al akkoord met voorgesteld besluit en blijft akkoord.

Van Bruggen
Hoekzema

Wijnstra

Hoekzema

De Jong

Hoekzema
De Jong
Hoekzema

De Jong
Hoekzema
Voorzitter

Heres

De Jong

De Vries

VVD blijft bij in cie. VROM ingenomen standpunt. Begrijpt niet waarom college keuze
maakt die afwijkt van adviezen van ambtenaren en politie, die heel dicht bij standpunt
VVD komen. College creëert met vrijliggend fietspad racebaan op Waldadrift, VVD werkt
daar niet aan mee. Keuze van omwonenden leidt tot ongecontroleerde oversteekmanoeuvres van o.a. schooljeugd, met alle gevolgen van dien, naast het fietsen op het trottoir en de
rijbaan dat men daarmee kan vrezen. Vrijliggend fietspad vanaf rotonde tot aan Schoolstraat geeft veilige en duidelijke oversteek, desnoods met knipperlichten. Daarvandaan tot
aan rotonde St. Annerweg gaat VVD voor 2 fietsstroken van 1m.70 breed links en rechts
van de rijbaan en een autorijstrook van 3m.60 of breder. VVD wil snelheid beperken tot 30
km/h om veiligheid te vergroten. Rapport CROW/Fietsberaad biedt steun voor deze keuze.
Begrijpt dat VVD dan accepteert dat de Waldadrift in hun bewoording tot aan de Schoolstraat een racebaan blijft, waarna het verkeer moet afremmen.
Op het stukje vanaf rotonde tot aan Schoolstraat valt er niet veel te racen, itt op het langere
stuk tot aan bocht richting Cruyff Court waar nog harder dan 60, 70 km/h gereden kan
worden. Dat is onacceptabel in die omgeving mede omdat alle inwoners als ze op het fietspad willen komen netjes met de fiets aan de hand moeten oversteken om daar te komen.
Ziet dhr. Hoekzema het tweede gedeelte vanaf de Schoolstraat tot voorbij het Robbenveld
waar juist diverse bochten in zitten, als het stuk waar te hard gereden wordt?
Nee maar wel het stuk vanaf de rotonde Boterdiep tot aan de bocht bij het Cruyff Court.
Valt het stuk waar VVD vrij liggend fietspad wenst tot aan Schoolstraat daar ook onder?
Dat stukje is niet lang genoeg om daar hard te rijden, het gaat juist om het gedeelte vanaf
de Schoolstraat tot aan de bocht. Dat is het langste gedeelte.
Dat stuk is korter dan het stuk vanaf de Schoolstraat tot aan de rotonde.
Nee, het is in principe bijna eens zo lang als het stukje naar het Boterdiep.
Resumeert dat VVD een fietspad wenst tot aan de Schoolstraat en vanaf daar een 30 km/h
regime voor de hele Waldadrift vanaf de rotonde, met fietsstroken etc. zoals in voorstel.
PvdA steunde in cie. voorstel en is overtuigd door argumenten pfh om fietssuggestiestroken wel aan te leggen. Komt onder a.p. 13 terug op financiering herinrichting
Waldadrift.
Vrijliggend fietspad tot kruising met Ommelanderdrift is beste oplossing voor fietsverkeer.
Na deze kruising neemt fietsverkeer flink af, ligt gem. snelheid lager en wordt situatie op
gebiedsontsluitingsweg voor fietsers door brede fietssuggestiestroken beter. CU is blij met
1. goed zichtbare inbreng van inwoners. 2. verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers door
vrijliggend fietspad, waar CU op had aangedrongen. Verzoekt college tot slot om vanwege
ligging Waldadrift langs bosrand, deze mee te nemen als natuurlijke buffer bij extreme regenval. Ziet verdere planuitwerking tegemoet, akkoord met voorstel. Begrijpt dat PvdA
ondanks voorbehoud inzake financiering wel op alle 3 de punten van het voorstel instemt.
Dankt voor brede steun voor voorstel. Betreurt het dat VVD bij afwijzing blijft enkel obv.
enige honderden meters vrijliggend fietspad. Heeft doortrekken van fietspad in cie. beargumenteerd. Bij een gebiedsontsluitingsweg hoort een vrijliggend fietspad en waar zo'n
fietspad niet past in de bebouwing kiest college voor optie van fietssuggestiestroken die
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De Jong

Hoekzema
De Vries

Voorzitter

CROW geeft: daar is de snelheid lager en kunnen fietsers goed invoegen op de rijbaan. Rioolstelsel met te nemen maatregelen wordt nog doorgerekend, suggestie om vijvers e.d. als
buffer te benutten wordt meegenomen, mits dat uit zou kunnen: veel bufferen in het riool is
duur dus ook andere manieren om regenwater te bufferen zullen worden onderzocht.
Heeft op Google Maps nagemeten dat stuk Waldadrift vanaf rotonde tot aan Schoolstraat
316 m. lang is en vanaf Schoolstraat totaan de bocht 300 m. lang is. Het stuk vanaf de
Schoolstraat tot aan de rotonde is dus 16 m. langer. Denkt daarmee gelijk te hebben.
Vraagt waarom pfh aan politierapport en inbreng ambtelijke organisatie is voorbijgegaan.
Er zijn onder meer ook nog adviezen bij de stukken gevoegd van VVN. Die zijn alle afgewogen. Veel aandacht en extra tijd is ook aan het proces besteed zoals extra inloopbijeenkomst voor bewoners in Trefcentrum; verkeerscie. Waldadrift is erbij betrokken vanuit
burgerparticipatie, dus er is draagvlak gezocht voor deze oplossing, in die combinatie van
afwegingen is dit voorstel tot stand gekomen.
Constateert raadsbrede steun voor voorstel maar dat VVD 2 fietsstroken van 1m.70 en een
strook voor auto's wil en een snelheid van 30 km/h, dit alles om de weg veilig te maken.

13.

Voorjaarsnota 2016 (rv nr 044)
W.b. voorstellen om bij begroting rekening mee te houden deed CDA al suggesties zoals
de Waldadrift die er nu bij zit, en om bij verbouwing Molenweg de omgeving opnieuw in
te richten. Pleit verder voor met elkaar nadenken over reserve voor investeringen in komende jaren, dit onder enig voorbehoud van hoe de septembercirculaire uitpakt. CDA
vraagt zich ook af of de buffer die in de begroting gecreëerd wordt voor m.n. tegenvallers
in het sociale domein, niet wat te robuust is ook gezien ervaring van afgelopen jaren met
meevallers rond de septembercirculaire. Kan die reserve die opgebouwd wordt wellicht
nog op een andere manier worden ingezet? - zo legt het CDA ook de overige fracties voor.
Hoekzema
Meicirculaire verkleint komende jaren financiële armslag, naast financiële onzekerheden
rond sociale domein, de Molen etc. Vooral onderwijsuitgaven drukken op de financiën tot
2020. College sluit nieuwe bezuinigingen in november niet uit, VVD is nog niet zo ver, er
zijn altijd wel weer lichtpuntjes in een donkere tunnel. VVD blijft akkoord met VJN.
Heres
PvdA bewaakt bij begroting kernwaarden zoals: voldoende en goed werk (-gelegenheid),
ruimte voor ondernemerschap, bestaansminimum voor iedereen, toegankelijke, goede en
betaalbare zorg in de buurt; preventie en innovatie; verheffing: een klassiek sociaaldemocratische term, zoals onderwijs, jezelf ontwikkelen, cultuur en sport; verbinding: leefbaarheid in de dorpen en wijken, gemeenschapszin, samenwerking, vrijheid en onafhankelijkheid; zeggenschap over je leven in je dorp, wijk of op je werk; afscheid nemen van bureaucratie, van een systeemwereld die professionals, vrijwilligers en mensen verlamt en
demotiveert. Ziet deze kernwaarden terug in beleid van Bedum en de jaarstukken, o.a. in
sociaal beleid en participatie en in financieel beheer dat de gemeente gezond houdt, maar
zal als deze kernwaarden in de knel komen aansturen op aangepaste regelgeving en beleid.
Is bezorgd over financiële situatie van gem. Bedum m.n. ohgv onderwijshuisvesting. College vindt investeringen doen in meerjarenperspectief riskant en sluit nieuwe bezuinigingen niet uit. Is in dat licht benieuwd naar onderbouwing bij CDA-voorstel voor extra investeringen in de periode 2017-2020, men bedenke ook dat er zelfs een voorziening in de
lopende begroting is opgenomen om de eerder opgenomen bezuiniging te financieren.
PvdA denkt graag mee over investeringen mits ze deugdelijk gefinancierd worden tegen
overzichtelijke risico's en niet uitdraaien op potverteren ihkv komende herindeling. Denkt
dan aan bijv. instelling van de blijverslening en een pilot om jongeren te helpen uit de
schulden te blijven of komen: vraagt college te onderzoeken of die problematiek onder Bedumse jongeren van 18-27 jaar van toepassing is. Een ander vb is de verkeersafwikkeling
in Onderdendam. College vroeg om uitspraak over beleidsvoornemens en aanbrengen van
rangorde daarbinnen. Herindeling Waldadrift heeft zojuist hoge prioriteit gekregen, heeft
nog wel vraag daarbij welke consequenties het zou hebben om benodigd budget niet nu
maar bij Begroting '17 beschikbaar te stellen. Zwembad De Beemden staat voor PvdA ook
Wijnstra
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Berghuis

V.d. Kolk

hoog op ranglijst, is regionaal en ook voor toekomstige inwoners van belang, diverse diensten worden immers voor 75% afgenomen door bezoekers van buiten Bedum. Extra krediet
dat college wil uittrekken voor De Beemden moet in de begroting verwerkt worden. Wijst
in dat verband op forse meevaller die vervanging verwarmingsinstallatie heeft opgeleverd.
Vindt de alles behalve rooskleurige vermogenspositie van st. De Beemden wel zorgelijk,
hoe kijkt college daar tegenaan? Leefbaarheidsgelden kunnen wat PvdA betreft komende
jaren incidenteel in begroting worden verwerkt. Besluitvorming kan dus bij Begroting '17
plaatsvinden. Vraagt bij begroting om nadere onderbouwing van dorpencoördinator die
samenhang met sociaal domein en versterken van nulde en eerste lijn duidelijk maakt.
PvdA vindt financiering voor langere periode, bijv. 4 jaar, bespreekbaar maar wil zich daar
niet structureel op vastleggen, ziet over 2 jaar graag evaluatie van college tegemoet. Hoe
wordt informatievoorziening via sociale media ingericht? Kan zich voorstellen dat dit onderwerp wordt opgenomen in herijking van taakomschrijving van de afd. Voorlichting,
nieuw voor oud bijv.. Nog enkele vragen. Scholenhuisvesting en ook voortgang van MJP
van de NCG blijven de PvdA bezighouden. Vraagt ook aandacht voor ontwikkelingen mbt.
380 kV-leiding. School in Onderdendam: wat zijn bouwkundige en financiële consequenties van het openhouden van cbs De Haven? Wat valt te melden inzake het eventueel stichten van een nieuwe school? Stukken mbt. investeringen financiering scholenprogramma
liggen tot op heden niet ter inzage. Is het de bedoeling dat kwartaalrapportages NCG (onlangs verscheen de eerste) periodiek in de cie. vergadering aan de orde komen? Ook over
recent overleg van pfh over 380kV-leiding ontbreekt info in leesmap of mailbox.
Controle door raad wordt zeer bemoeilijkt door jaarlijks onvoorspelbaar rijksbeleid rond
meicirculaire die tot bijstelling van kaders noopt, en door aanpassing van BBV-spelregels.
Resumeert cijfers uit VJN. Gelukkig is AR berekend op grote uitname van incidentele lasten. Resterende structureel op te vangen ruim € 18.000,- moet richting Begroting '17 oplosbaar zijn. Vraagt toelichting op kwalificatie I/S bij post dorpencoördinator. College
heeft met 2 ambtelijke memo's samenhang trachten te vergroten tussen cijfers VJN, meicirculaire en discussie in cie. ABZ, zit daar een waarschuwing in verpakt? In elk geval is
nog stevige actie nodig om boekjaar '17 en meerjarenraming krachtens Gemeentewet sluitend te krijgen, wat in memo vermeld had mogen worden. Lokale media zetten beeld neer
dat Bedum meer geld heeft om te investeren, college roept vooral op tot terughoudendheid
daarin, iets wat CU graag beaamt: meerjarenramingen Bedum zullen zeker onder verdere
druk komen te staan agv fors hogere lasten vanwege de scholen. Cijfers in memo's d.d. 106 en 23-6-16 van effecten voor NJN agv ontwikkelingen Wsw-deel Participatiebudget
BMWE-gemeenten blijken binnen 14 dagen al met enkele tonnen te zijn veranderd: dat
roept bij CU vragen op. Tipt college mbt begroting '17 dat jaarlast cluster VHROSV wellicht verder kan worden gedrukt dmv ooit opgesteld en niet ten volle benut zwembadkrediet. Oormerken van € 1 mln. voor onderhoud damwanden en kades is vlg. pfh niet meer
mogelijk terwijl college Winsum blijkens Noorderkrant wel geld wil reserveren voor grote
projecten, hoe zit dat nu? Reddingslijntje van € 1/4 ton incidenteel moet St. De Beemden
die kampt met stagnerende omzetten en oplopende kosten nog enig eigen vermogen bieden. Dat mag wat CU betreft structureel zijn. Van wanbeheer is geen sprake, cijfers waren
piekfijn in orde, maar met personele lasten die 80% van jaaromzet opsouperen red je het
ook domweg niet. Pijnlijk om te lezen was ook dat stichting 3 jaar op ondertekening van
contractverlenging moest wachten. CU wil dit zo nodig bespreken in cie.verband, zwembad moet financieel niet kopje onder gaan: daarvoor heeft gemeente ten slotte geen diepteinvesteringen gedaan. Akkoord met voorstel, rangorde van CU in beleidswensen: 1. Reconstructie Waldadrift 2. St. De Beemden 3. Dorpencoördinator.
Herijkte Wsw-cijfers vallen anders uit dan aanvankelijk geleverde cijfers. Laatste memo
diende tevens als waarschuwing dat nieuwe bezuinigingen niet uit te sluiten vallen, dat
toekomst onzeker is. Positief saldo in meerjarenbeeld maakt inderdaad realisatie van beleidswensen mogelijk maar tegelijkertijd blijven er grote risico's zoals in het sociale domein, centrumontwikkeling, versteviging van scholen. Definitieve keuzes daarin moeten in
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Berghuis

V.d. Kolk

Berghuis

V.d. Kolk

Van Dijk

Wijnstra

najaar gemaakt worden ook in licht van scholenvraagstuk dat nog op gemeente afkomt, en
de onzekere omgeving waarin Bedum ook verkeert: VNG informeerde pfh's financiën onlangs over herstel van economie maar noemde dit broos vanwege risico's op Brexit en verkiezing van Trump. College vroeg fracties in laatste memo naar rangorde in wensen maar
ook om bezuinigingsvoorstellen te doen. Begrijpt terughoudendheid van fracties daarin
wel maar benadrukt nogmaals dat daar in november best sprake van kan zijn zeker als men
alle beleidswensen wenst in te vullen. Wensen inzake nieuw beleid zijn merendeels gezet
op 'I', hangende finale besluitvorming in november, waarin ze eventueel op 'S' gezet kunnen worden; dat geldt ook voor De Beemden. Loopt verdere wensen bij langs. PvdA wil
onderzoek naar gericht beleid op schulden bij jongeren. Dat zou kunnen ihkv het minimabeleid. Er zitten ook mitsen en maren aan: wil je jongeren er als specifieke doelgroep uittillen? College kan dit inbrengen in overleg met andere gemeenten met welke schuldhulpverlening samen wordt gedaan. € 25.000,- voor zwembad wordt nu incidenteel opgevoerd
maar ook college vindt zo'n bedrag structureel nodig voor een sluitende begroting van het
bad. Verdere bezuinigingsopties brengen de aantrekkelijkheid van het bad schade toe.
Bezuinigingscitroen is inderdaad wel uitgeknepen, dus het moet van de andere kant komen.
Er zijn 2 smaken. Kijken of je in de plaats van afgehaakte doelgroepen andere doelgroepen
kunt vinden om hetzelfde geld te genereren. Maar ook kijken naar de hoogte van de personele lasten. Met personele lasten van € 4,5 ton op een omzet van € 5,5 ton blijft onvoldoende over voor goede bedrijfsvoering, kom je tekort en moet de gemeente dus bijlappen.
Omzetvergroting is een blijvend aandachtpunt. Bijv. zwemlesuren uitbreiden ten koste van
recreatiezwemmen geeft kortetermijnwinst, maar college vond het wenselijk het aantal recreatieve uren te houden. Het vermogen van het bad ligt onder het niveau dat de accountant wenselijk vindt. Na een aantal jaren van daling vindt het college nu het moment om
financieel te handelen. Maar het is tevens een prikkel voor het zwembadbestuur om marktgericht bezig te blijven. Naar de formatie is ook wel gekeken en het zwembadbestuur wil
daar best toelichting op komen geven. Bijv. door meer vrijwilligers in te schakelen bij de
onderhoudsweken in het voorjaar kun je het vermogen iets opkrikken. Bij grote evenementen zoals het discozwemmen worden ook vrijwilligers ingezet die bevoegd zijn, mensen
van de duikvereniging. Daar zou je een nadere claim op kunnen doen maar je moet dan ook
rekenen op een grotere financiële vraag van die zwemvereniging. Dus de balans tussen
vrijwilligers en professionals, in zo'n overdekt zwembad dat het hele jaar open is, die is
gevonden. Op punten zoals voor die onderhoudsweken, wil het zwembadbestuur nog gericht kijken, maar het gaat niet om omvangrijke bedragen. Dus de vermogenspositie blijft
zoals die is, maar er moet een prikkel in zitten voor het zwembadbestuur om kostengericht
te werken en te kijken of er meer omzet te halen valt uit nieuwe doelgroepen en trends.
Maar met jaarlijks stijgende personeelskosten tegenover slechts licht stijgende omzet
neemt de mismatch tussen omzet en personeelskosten slechts toe. Dat kan niet goed gaan.
Subsidie van gemeente blijft nu eenmaal nodig. Het zwembad is geen commercieel, zelfstandig bedrijf, in die zin is er altijd een mismatch en met wettelijke eisen van 2 mensen
die om het bad staan e.d. geven ontkom je ook niet aan personele lasten van deze omvang.
Ziet w.b. eigen vermogen st. De Beemden en de gemeente als communicerende vaten die
tot elkaar veroordeeld zijn. Wat dat betreft mag het eigen vermogen van de stichting ook
iets lager zijn dan de norm die de accountant jaren geleden voorgeschreven heeft.
Maar gelet op die omvang van het vermogen van het zwembad vindt het college het ook
niet vanzelfsprekend dat er direct een beroep wordt gedaan op de gemeente.
Voor sociaal domein is er één budget waar Wmo, jeugd en participatiewet onder vallen.
Op Wsw waren er altijd enorme tekorten. Met de decentralisaties verschuiven veel meer
posten richting Wmo die anders misschien onder Participatiewet zouden vallen zoals dagbesteding en begeleiding; op die posten kan komende jaren extra geld nodig zijn. Voorlopig is het daarom goed te reserveren, maar ook weer niet om eindeloos geld op te potten.
Heeft begrip voor terughoudendheid van Bedum op dit dossier maar vindt deze reserve wat
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overdone en vraagt pfh om te checken hoeveel reserve de rest van BMWE of G7 aanhoudt
om tot een reële normreserve te komen en wat dan overblijft om anders te kunnen inzetten.
Hoopt niet dat wat overblijft dan voor damwanden wordt gebruikt zoals Appingedam doet.
Redeneert vooralsnog vanuit situatie van Bedum zelf maar zal trachten inzichtelijk te maken hoe die zich verhoudt tot de rest van BMWE. Bekostiging onderwijshuisvesting is nog
niet exact in beeld, er wordt nog aan allerlei knoppen gedraaid, houdt slag om de arm tot
kosten zo reëel mogelijk ingeschat c.q. zeker zijn, andere gemeenten lopen daarin nog op
Bedum achter. De 9 gemeenten hebben minder gekregen dan ze wensten, kijken nog naar
een verdeelmodel van de kosten, er valt nog een tekort op te lossen. Dat de hele onderwijshuisvesting helemaal bij de tijd wordt en op een hoger niveau komt te staan is erg positief,
maar moet wel gefinancierd worden en daar wordt aan gewerkt. Komt in herfst hierop terug met een overzicht. Openhouden school Onderdendam komt voor rekening van VCPO
Noord-Groningen en brengt momenteel geen kosten voor Bedum met zich mee. Verzoek
tot oprichting van een school is prematuur maar ligt er ook niet, wacht gewoon af welke
kansen VCPO ziet de school open te houden; wel hangt dat op een kritisch leerlingenaantal. Heeft stuk op basis waarvan in Den Haag geoordeeld is, wat maar 2 pags. A4 was,
aangeleverd bij griffie. PvdA wenst raadsvoorstel over dorpencoördinator. Wat voorligt is
hoe college financiering daarvan ziet. College acht deze heel functioneel in deze tijd waarin burgers wantrouwend staan jegens overheid, de dorpencoördinator betrekt daar ook veel
organisaties bij, BMWE zijn alle op deze manier bezig in onderlinge samenwerking. College zou daar graag structureel mee doorgaan, de 4 jaar die de PvdA noemt zou goed zijn,
maar tussentijdse evaluatie is zeker goed omdat zaken soms veranderen en bijstelling vergen. College zal er bij de begroting nog uitgebreid op ingaan, wel lag er al o.a. een uitgebreide beschrijving van de wijkaanpak Bedum-West bij; zo dit niet het geval was, krijgt de
raad het alsnog. Hoe dorpencoördinator structureel wordt opgenomen vanaf 2017staat nog
te bezien, maar het is wel het streven van het college om deze structureel op te nemen.
Raad krijgt komende week verslagen van 2 overleggen inz. hoogspanningsleiding. Voorstel Waldadrift was inclusief financiering vrijliggend fietspad. College heeft dat voorstel
juist nu nog voorgelegd zodat raad die afweging kon maken in relatie tot VJN, en daarover
een passage in VJN opgenomen. Project is bijna unaniem aangenomen, 2 partijen gingen
de PvdA voor om dit project op no.1 te zetten, keuze om hen na te volgen is aan PvdA.
PvdA kan rapportage NCG zelf (laten) agenderen voor commissievergadering. Kan voorstel van PvdA om social media te financieren met nieuw voor oud niet overnemen. Afgelopen periode is er fors bezuinigd op personeel. Het parool daarbij was steeds om eerst te
snijden in eigen vlees. Dat is in ruime mate gedaan en tegelijkertijd staat de afdeling Voorlichting ook onder grote werkdruk (denk aan gaswinningsdossier, onderwijshuisvesting).
Ziet rangorde van social media qua prioritering verder wel terug bij de begroting.
Pfh financiën spreekt van aantrekkende economie maar cijfert dat vervolgens weg met de
Brexit en Trump. Vindt dit een te beduchte houding voor risico's en niet vooruit durven
kijken. Je kunt meer vanuit kansen kijken die de aantrekkende economie biedt. Bekostiging
sociale domein is buitengewoon belangrijk maar je kunt dat ook zo afgrendelen dat je elkaar in een wurggreep houdt en geen ruimte meer houdt voor andere investeringen terwijl
college daar wel toe oproept. Elke fractie heeft wel wensen, lijstje PvdA was aanzienlijk
langer dan dat van CDA terwijl juist de PvdA dan het CDA om onderbouwing vraagt. Begrijpt dat wel, bij keuzes horen onderbouwingen, zal die zeker leveren maar zoekt die dan
in de net geschetste mogelijkheden. Ziet vraag CU onbeantwoord over investeringsruimte
die gemeente wel of niet mag claimen. Je ziet dat de ene gemeente wel doen, de andere
niet. Deelt met PvdA dat je niet de naam moet krijgen van potverteerder maar als daar
ruimte ligt moet men daar met elkaar creatief naar kijken.
Heeft gezegd dat PvdA best naar extra investeringen wil kijken mits deze gedegen onderbouwd zijn. CDA noemt dit huis behoudend, vond zelf echter 5 investeringsvoorstellen in
VJN, helemaal niets is dat niet. Openhouden school Onderdendam is aan die school zelf,
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vraag ging meer over mogelijke financiële consequenties daarvan in het licht van de aardbevingsproblematiek. Beseft dat zwemlessen de kurk zijn waar zwembad op drijft maar het
niet zo kan zijn dat er geen recreatieve mogelijkheden meer zijn.
Herhaalt verwondering over grote verschil w.b. Wsw-aandeel tussen de 2 memo's, wellicht
kan college daar wat voorzichtiger mee zijn. Heeft iets aangedragen inzake tekort in '17 en
opgemerkt dat er van het zwembadkrediet meer lijkt over te blijven dan was voorzien. Bijbehorende financiële last kan dan naar beneden, dat biedt ook enige ruimte, analoog aan
hoe het met de Wilhelminalaan is gedaan. Zo zullen er nog wel meer zaken gaandeweg de
begroting voor de dag komen. CU is wel beducht voor potverteren, ook vanwege het risico
op grote nog te plegen investeringen voor damwanden en beschoeiingen waar al jaren over
wordt gesproken, bijv. doordat ze plaatselijk door extreme regenval gaan schuiven. Vindt
het mhoo. herindeling wenselijk een deel van de stevige AR daarvoor te oormerken. In cie.
werd gezegd dat dat per 1-1-17 niet meer mag, maar zover is het nog niet en Winsum blijkt
van plan ook zoiets te doen. Eensluidende berichtgeving maakt het voor je controlerende
taak als raadslid veel eenvoudiger.
College stuurt niet alleen maar op risico's maar probeert een balans te vinden. Laatste memo was ook bedoeld als tegenwicht tegen cie. ABZ toen college de cie.leden misschien
heeft verleid met een heel positieve blik de wereld in te kijken. Er is ook reden wat waarschuwingen te geven, maar college pakt ook kansen, stelt ook nieuwe beleidswensen voor,
zoekt ook naar investeringen. Tegelijkertijd is het dus gewoon broos en is hij met de raad
benieuwd hoe men er in november voor staat ook gezien het feit dat de gemeente nog voor
een aantal uitgaven staat en de omgeving waarin zij verkeert. Zo staat college er in. W.b.
discussie over investeringsruimte stelt college voor om projecten waar mogelijk af te ronden zoals realisatie installatie De Beemden waarop college een forse meevaller verwacht.
Op die manier wordt het financiële beeld zo actueel mogelijk. Tweede memo moest gewoon gecorrigeerd beeld van Wsw-deel geven. College is daar gewoon aan gehouden. Grote verschil op dat punt tussen de memo's was juist ook alle reden om de update te geven.
Eerste memo gaf eerste cijferreeks meicirculaire die Bedum ontving, tweede memo corrigeerde dit beeld obv. tweede cijferreeks die een aantal dagen later binnenkwam. Had daar
zelfde gevoel als dhr. Berghuis over. Overigens is de meevaller op de Wsw nog steeds substantieel maar niet zo groot als waar college eerst mee dacht te kunnen rekenen. Gaat er
overigens niet van uit dat de resterende meevaller ook nog verdampt binnen 14 dagen, dan
zou er ook een probleem zijn met het bureau waarvan Bedum de cijfers krijgt. Bij zijn weten en dat van de afd. Financiën moeten investeringen per 1-1-17 geactiveerd worden en
zijn ze dan niet meer 1-op-1 uit de reserves te halen. Zal zich met pfh Winsum verstaan
waarom Winsum daar anders mee om denkt te kunnen gaan.
College heeft eerder ook wel geschoven tussen structurele uitgaven afboeken en de reserve, dus daar waar ruimte wordt gezien wordt die ook benut. Vindt in aanvulling op reactie
van wh. V.d. Kolk dat verwijten van CDA richting college weinig hout snijden, denkt dat
Bedum er goed voor staat dankzij solide beheer waar ook voorgangers van dhr. Wijnstra
aan bijgedragen hebben, dus het gaat dan niet aan om college terwijl het de mogelijkheid
van nieuwe uitgaven entameert, te blijven verwijten dat het teveel sombert. Dat doet het
college niet, CDA is daar kennelijk niet van overtuigd, vindt dat jammer.
Toen plan voor scholen in Bedum gemaakt werd was VCPO voornemens de school in Onderdendam te sluiten. Er is wel geïnventariseerd wat er aan de school moet gebeuren, maar
in het hele plan zit hij er voorlopig niet in. Deze situatie doet zich in meer gemeenten voor.
Onderkend wordt dat die scholen wel benoemd moeten worden. Mochten ze doorgaan dan
zal opnieuw bekeken moeten worden hoe dat opgelost moet worden, maar zeker in Onderdendam waar het hoogst onzeker is, ga je er niet zomaar voor tonnen in investeren. De
school wordt dus wel in de stukken genoemd, maar is niet op financiën gezet.
Vult aan dat dit temeer komt omdat zoals pfh eerder zei, het schoolbestuur plotsklaps andere huisvesting aan het overwegen is. Daar ligt een opgave voor dat schoolbestuur, maar
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dat maakt de zekerheid aan de kant van de gemeente niet groter. Constateert dat VJN
hiermee besproken is, voorstel is met algemene stemmen aanvaard, waarbij rangordes aangegeven zijn. College komt op plussen en minnen en de verschillende jaren in najaar terug.

14.

Advies gaswinningsbesluit (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 045)
Raad is een eerder ingediend advies ter hand gesteld. In zomervakantie moet een zienswijze worden ingediend. Daarom is het goed dit advies tussen het gaswinningplan van de
NAM en het definitief gaswinningsbesluit van de minister in eerste helft juli te bespreken.
Wijnstra
Denkt dat het alleen maar goed is dat eerst het advies is gevolgd dat vanuit de overheden in
deze provincie kwam, en volgordelijk dan nu de opstelling van de zienswijze voorligt mede ook gelet op wat er intussen aan berichtgeving is binnengekomen. CDA heeft dus kennisgenomen van dat advies en ook het besluit van de Tweede Kamer. Constateert dat signaal dat hier meermalen is afgegeven in wisselende intensiteit en mate van diplomatie,
goed is overgekomen in Den Haag. Vindt het overigens bijzonder te constateren dat de
Tweede Kamer over de provincie Groningen zo lang moet discussiëren maar over een
kwetsbaar gebied als de Waddenzee vrij snel een besluit kan nemen en de minister op dat
punt heeft teruggefloten. Voorliggend voorstel is een compromis. Beperkt zich tot advies
inzake gaswinningsbesluit, andere problemen in het aardbevingsdossier zoals omgang met
het herstelprogramma, en vragen of het CVW, de NAM, het wel of niet goed doen, liggen
niet voor. CDA steunt het advies dat voorligt.
Hoekzema
Ook VVD kent de adviezen in dezen. Tweede Kamer heeft besloten tot winning van 24
mrd. kuub gas per jaar 5 jaar lang en vindt ook dat bewijslast van bevingschade omgekeerd
moet worden: heel belangrijk voor burgers van de prov. Groningen om hun gelijk te halen
inzake schade door deze problematiek. Kan verder akkoord gaan met A en B.
Rus
Had bij concept gaswinningsbesluit graag adviezen van SODM, GTS, Mijnraad, TCBB,
VR en decentrale overheden aan leeswijzer toegevoegd gezien. Opvallend genoeg deed
min. Kamp het voorkomen alsof hij zich uit eigen beweging royaal opstelde om veiligheid
inwoners regio te waarborgen, bijv. inzake financiering huisvesting scholen, terwijl iedereen weet dat de Groningers elke rijkseuro voor de poorten van de hel hebben moeten wegslepen niet alleen voor schoolhuisvesting maar ook voor extra inzet gemeentelijk apparaat.
Opvallend was ook hoe minister 'stabiliteit' en 'flexibiliteit' vergeefs in een logisch verband
probeerde te persen, door bij 'stabiele' ondergrens voor gaswinning van 24 mrd. kuub gas
een 'flexibele' bandbreedte van 6 mrd. te hanteren. De leveringszekerheid van 30 mrd. kuub
waar de bandbreedte aan gekoppeld ligt komt op de PvdA bepaald niet als stabiel over en
komt akelig dicht bij de door de NAM gewenste 33 mrd. kuub. Maar ook als men voor het
gemak even met deze redenatie over de bovengrens meegaat, waarom dan de ondergrens
op 24 mrd. kuub stellen en niet nog lager? Kennelijk is het mogelijk om naar behoefte gas
bij te winnen. PvdA pleit daarom voor absolute ondergrens bijv. uitgaand van een zachtst
denkbare winter. Op die manier doe je eerlijk en reëel recht aan zowel veiligheid voor inwoners aardbevingsgebied als economisch belang en leveringszekerheid. Hoewel PvdA
vindt dat er ohgv gaswinning komende periode rust moet komen, vindt zij het wel erg lang
om dit voor 5 jaar vast te stellen. Weliswaar komt er een ijkmoment na 2 jaar maar onduidelijk is of het daarbij mogelijk is de ondergrens verder neerwaarts bij te stellen. Vraagt
daar uitsluitsel over. Bij behandeling Mijnbouwwet gisteren in Tweede Kamer kwamen
vele zaken naar voren waar mw. Eijgelaar in haar brief aandacht voor vroeg. PvdA blijft de
door haar eerder aangeroerde zaken kritisch volgen en zo nodig hier aan tafel aan de orde
stellen. Positief punt is dat minister onder druk van Kamer akkoord is gegaan met omkering van de bewijslast. Hiermee is een van de punten waar raad van Bedum in motie aandacht voor vroeg, gerealiseerd. Tot slot, keurt PvdA nieuw sponsorschap van Stadsloop
Appingedam door het CVW per mei '16 af. Naamsbekendheid van het CVW is groot genoeg, CVW moet haar geld inzetten voor zijn core bussiness: veilig wonen.
Voorzitter
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Zoals in dit dossier te doen gebruikelijk, gebeurt er veel in korte tijd. Opvallend is hoeveel
partijen hierbij betrokken zijn: NAM, Shell, Exxon, GTS, SODM, Min. van EZ, NCG.
Volstrekt helder is dat Nederlandse staat bepaalt wie, wat, waar kan en mag winnen, en uit
veiligheidoverwegingen steeds de voorzichtige kant moet kiezen. Is blij met besluit tot verlaging van gaswinning, maar teleurgesteld dat visie ontbreekt om afhankelijkheid van gas
op afzienbare termijn verder af te bouwen, iets waar Frankrijk en Duitsland wel naartoe
werken. Ook ruimte die gelaten wordt om meer gas te winnen komende 5 jaar baart CU
zorgen. Had juist graag behoorlijke afbouw in die tijd gezien zodat het productieplafond
langzaam maar zeker verder naar beneden wordt bijgesteld. Gas is en blijft een fossiele
brandstof. Maakt zich verder zorgen over vele onzekerheden rond de risico's. Ondanks dat
men in deze provincie al jaren last heeft van aardbevingen en alle gevolgen daarvan is nog
steeds veel te weinig bekend over gevolgen van gaswinning op korte en lange termijn. Dat
de seismiciteit lijkt af te nemen stelt CU nog niet gerust, vooralsnog ontbreekt onderzoek
waaruit moet blijken bij welk gaswinningniveau de aardbevingen afnemen en de veiligheid
van Groningers weer toeneemt. Ondanks primaat van Ned. staat voor wb. spelregels rondom gaswinning heeft NAM wat CU betreft een te grote rol bij de onderzoeken, schadeherstel en versterking. Bijv. ipv. met de 4000 waarmee in nov. '15 nog werd gerekend, blijken
er nog slechts enkele honderden te versterken gebouwen te zijn. Dit geeft inwoners van
Groningen zeker niet het vaak genoemde vertrouwen terug. Heeft aantal zaken die mw.
Eijgelaar in haar brief aanroert benoemd. Onderschrijft motie van dhr. Knegt niet vanwege
diverse hiaten daarin die de zaak niet verder helpen. CU wil NAM graag op meer afstand
hebben zodat gedupeerden beter behandeld en schrijnende gevallen voorkomen worden.
Complimenteert opstellers met inhoudelijk sterke advies d.d. 24-5 jl. Is blij met gezamenlijke strijd van betrokken gemeenten voor belang van hun inwoners. CU staat voor ogen:
verdere aanpassing van winningsplan; verdere reductie van volumes; scherpere visie op het
afbouwen van de gasbehoefte; veiligheid van burgers moet voorop staan.
Reageert op inbreng van fracties. Minister gaat in voorlopig besluit uit van 24 mrd. kuub
gas behoudens noodgevallen zoals strenge winters. Voor leveringszekerheid aan het buitenland maar vooral ook Nederland houdt minister bandbreedte van 6 mrd. kuub aan. Productie kan echter ook omlaag als monitorgegevens daartoe aanleiding geven. Sowieso
komt er na 2 jaar een ijkmoment. Dat de reductie minder fors is dan fracties graag hadden
gezien heeft te maken met het tijdvak van 5 jaar, want min. Kamp heeft gemeenten eerder
meegenomen in plannen voor een fabriek om hoogcalorisch gas te converteren naar lager
calorisch gas of andersom, zodat je meer gas van buiten het Groningse veld kunt gebruiken
voor Nederlandse huishoudens. Zonder dat, zou overal snel apparatuur moeten worden
vervangen, ook dat behoort tot de leveringszekerheid. Zo bezien blijft de hoeveelheid te
winnen gas een optelsom van verschillende belangen. Is de laatste om daarin vrij makkelijk
te zeggen: doe maar zoveel, of doe maar nog minder. Fracties hebben leveringszekerheid
genoemd aan niet alleen Nederland maar ook het buitenland. Overigens is een tweede element in de gaswinning dat min. Kamp heeft gemeld dat de vraag naar gas vanuit het buitenland op termijn afneemt. Dat betekent dat na de 5 jaar van dit winningsplan via de lijn
van de conversiefabriek en de afnemende buitenlandse vraag, de gasproductie naar verwachting zal afnemen. Maar daarbij geldt ook het breakeven point voor de NAM zelf,
waarvan de revenuen naar de staat gaan maar dat uiteindelijk een bedrijf is dat gerund
wordt door Shell en Esso, waar aandeelhouders achter zitten. College heeft de productieomvang steeds beoordeeld vanuit de veiligheid en de omvang van de versterkingsopgave:
elementen die terugkomen in het advies dat eerder aan de minister is uitgebracht. Daarbij
is steeds de onafhankelijke rijksinspectie door het SODM als richtsnoer gebruikt. SODM
onderbouwt nu die productieomvang voor de komende 5 jaar en wijst daarmee de optie en
wens van de NAM om probleemloos 33 mrd kuub te gaan winnen resoluut van de hand en de minister neemt dat over. Adviezen bij ontwerp winningsbesluit zijn leverbaar op papier maar zijn ook gewoon via een klik in dat besluit ter inzage. In het advies hebben de
gemeenten een verdergaande productiebeperking aangegeven. Die verder dalende lijn in
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perspectief zit nog niet in het plan, maar is wel net geschetst voor de periode na 2020. Belangrijkste element in advies SODM is de ervaring de afgelopen 2, 3 jaar om niet alleen de
productieomvang nu te onderbouwen, maar ook om te waarschuwen tegen fluctuaties in de
gasproductie, zowel opwaarts als neerwaarts. SODM concludeert eigenlijk dat de betrekkelijke rust c.q. afname van bevingen in kracht en frequentie in de Groningse gasvelden niet
alleen in Loppersum maar nu ook aan de randen van die velden, alsmede het sterk toegenomen kennisniveau, helpen bij het beter inschatten van de seismische risico's. Deze zijn
gelukkig afgenomen, maar terecht merken fracties op dat daar nog geen garantiebewijzen
bij geleverd worden - in dat opzicht heeft CU gelijk. Daarom kan college zich al met al
vinden in het voorlopige winningsbesluit wat de minister heeft genomen. Gaat nog in op de
versterkingsopgave. De NAM zag in het rustiger beeld aanleiding om het productieniveau
weer op te voeren richting 33 mrd. kuub gas. Maar volgens college heeft SODM op goede
gronden zoals veiligheid, schadeomvang èn versterkingsopgave daar een stokje voor gestoken. Gelukkig heeft minister die lijn overgenomen. In de dossiers van nieuwbouw, onderwijshuisvesting en andere publieksgebouwen is die opstelling van de NAM terug te
zien, als gevolg waarvan vertraging ontstaat en de neiging om op eerdere afspraken terug
te komen; de NAM schat risico's nu optimistischer in dan eerder. Noemt als voorbeeld
nieuwbouwprojecten waaronder ook woningbouw, terwijl men juist daarmee in deze regio
heel blij moet zijn. Als bouwprojecten besteks- en uitvoeringsklaar zijn mag de ligging in
het gaswinningsgebied geen enkele reden tot vertraging zijn. College heeft eerder gezegd:
bij twijfel over contouren of risico's, bouwnormen en wat al niet, moet de bouw bouwbestendig worden uitgevoerd. Dat kost een procent of 6 van de bouwsom meer, maar beter
daarin investeren dan achteraf spijt krijgen. En voor dat punt is niet alleen vanuit de gemeente Groningen, maar ook vanuit Bedum in het overleg met minister Kamp op 21 juni
aandacht gevraagd. Dat geldt trouwens ook voor de schadeafhandeling. Het beeld bestaat
dat de ontevredenheid hierover groeit, terwijl het omgekeerde het geval zou moeten zijn.
Komt ook nog even terug op de vergoedingen aan gemeenten. Terecht zegt de PvdA dat
dat voor de deuren van de hel weggehaald moet worden, maar sterker nog: er liggen ook
nog een paar onbetaalde rekeningen van personele kosten, kosten van de WOZ, kosten van
bestemmingsplannen en ook de kosten van onderwijshuisvesting. Dat alles staat haaks op
het aanvullend akkoord tussen de G9 en de min. van EZ, waar toch echt in staat dat extra
kosten voor gemeenten als gevolg van de gaswinning niet voor hun rekening zullen blijven. De uitkomsten zijn bekend: voor personele kosten is te weinig ontvangen, voor de
WOZ nog helemaal niks en voor onderwijs driekwart: dat is de balans. En natuurlijk was
het college bij monde van pfh Van Dijk blij met die € 75 mln. voor onderwijshuisvesting
en beseft het college heel goed dat de honorering van die wensen een heel lastige is, want
blijft er natuurlijk heel veel te wensen in Den Haag. En het heeft ook heel veel inspanningen van velen gekost om het zover te krijgen. Maar dat laat onverlet dat het gewoon niet is
wat er is afgesproken. College probeert nu door ontschotting van budgetten - zoals de gelden voor leefbaarheid waar eerder uit is geput naar rato van het aantal inwoners, daar liggen nog een paar jaarschijven in het verschiet - op simpele wijze langs die lijnen - want
dan betreft het ook infrastructuur - om in ieder geval het uiteindelijke nadeel voor de gemeente zoveel mogelijk te beperken. Pfh Van Dijk heeft gezegd daar in september op terug
te komen. Rondt nu af. Heeft eerder het gaswinningsdossier door zijn complexiteit en verscheidenheid aan betrokken partijen 'bedrukkend' genoemd. Dat gevoel is niet minder geworden. Als je over 2, 3 jaar de balans opmaakt zie je dat rapporten en onderzoeken zich
opstapelen zonder duidelijkheid en conclusies dichterbij te hebben gebracht. Natuurlijk:
het kennisniveau is sterk toegenomen, maar er kunnen nog geen garantiebewijzen ontleend
worden aan de uitkomsten van al die rapporten. En tegelijkertijd vragen bewoners maar
ook gemeenten om daadkracht en een concrete aanpak, want dan pas begint het herstel van
vertrouwen. Dat doet NCG Hans Alders ook. Alders heeft ervoor gekozen in elk geval te
beginnen in het epicentrum. Daarover zijn alle deskundigen het eens: daar zijn de risico's
het grootst. Maar ja, dan kom je in discussies over contouren, grondsoorten en wat al niet.
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En recentelijk was er weer een wetenschapper die Alders verweet dat hij onvoldoende of
niet grondig genoeg wetenschappelijke fundamenten had gelegd voor zijn plannen. En dat
geldt voor al die rapporten: je kunt niet blijven wachten tot je alles zeker weet. Dat geldt
voor de plannen van Alders, maar geldt ook voor de onderwijshuisvesting of de nieuwbouwregeling. En het feit dat de gemeente Bedum vooroploopt in de aanpak van die onderwijshuisvesting brengt ook met zich mee dat zij daar risico's loopt en daar ook geconfronteerd wordt met de kinderziekten die zij voor latere gebruikers van hetzelfde pad probeert te voorkomen. Dat zijn de concrete dingen - zoals ook die schadeafhandeling - die
voor Groningers van belang zijn. Als dat goed gaat, als er dus in de praktijk ook vooruitgang wordt geboekt en waarneembaar wordt, dan wordt er zichtbaar werk gemaakt van die
andere verdeling van lusten en lasten van de gaswinning waarover men het hier inderdaad
eerder heeft gehad. En pas dan keert het vertrouwen terug. Gaat ervan uit dat het college de
opmerkingen vanuit de raad zal meenemen bij de volgende stap, zijnde de zienswijze die
eind augustus moet worden ingediend. Ook daarvoor geldt dat het college eensluidendheid
en eensgezindheid onder die 11 of 12 gemeenten belangrijker vindt dan de exacte couleur
locale. Dat zal net als bij het advies als uitgangspunt bij de zienswijze worden genomen.
Bedankt voorzitter voor uitvoerige beantwoording van gestelde vragen en inleiding hoe dit
compromisvoorstel tot stand is gekomen na afweging van alle mogelijke belangen. Vindt
dit een prima uitkomst die feitelijk ook al door de Tweede Kamer is ingekopt. CDA kan
zich daar dus in vinden en ook in het advies. En met de hier aan tafel gemaakte opmerkingen is het college prima in staat er een goede zienswijze van te maken.
Reageert op PvdA inzake min. Kamp. Wil dhr. Kamp zeker geen hand boven het hoofd
houden, VVD Bedum is het niet altijd eens met deze minister maar wil niet uit het oog verliezen dat dhr. Kamp als eerste minister dit vraagstuk voor de Groningers heeft opgepakt.
Vraagt of inzake rekening voor gemeente er een aanmaning naar Den Haag wordt gestuurd. Vraagt verder hoe groot de bandbreedte naar beneden is.
Dankt voor heldere uiteenzetting, heeft geen verdere vragen.
Soms geldt dat je stevig op de trom moet roffelen, soms geldt dat je een broedende kip niet
mag storen. Soms stuurt college een brief, maar zeker geen factuur, want dat helpt niet.
Daarvoor is het dossier te ingewikkeld, zijn er teveel partijen bij betrokken die over al die
zaken een plasje moeten doen en uiteindelijk is het ook de minister c.q. het kabinet die bepaalt hoeveel geld er deze kant op gaat. Minister zegt terecht dat hij eerder € 1 mrd. beschikbaar heeft gesteld, en heeft dat nu verhoogd met ca. € 250 mln. Dat is mooi maar tov.
al die jaren van gaswinning een bescheiden bedrag en staat absoluut niet in verhouding tot
de moeite die gemeenten zich moeten getroosten om op een eenvoudige manier binnen te
krijgen waar ze recht op hebben en wat met de minister is afgesproken. Er is dan € 75 mln.
voor de helsdeuren weggehaald voor onderwijshuisvesting, dat is dan 3/4 van wat afgesproken was, vervolgens ontstaat er weer een enorm druk circuit over de verdeling van dat
geld. Begrijpelijk, want er worden scholen opgeheven, hoe kom je daar dan weer uit, er
zijn dus legio vraagstukken maar ook legio instanties die daar iets van moeten vinden. En
dan is per saldo het tempo bescheiden. Een bandbreedte naar beneden is er niet. Kamp
hanteert de 24 mrd. m3 als uitgangspunt. Na 2 jaar is er een ijkmoment. En er is inmiddels
een heel verfijnd meet- en regelsysteem om de omvang van de gasproductie en de gevolgen
in de aarde te monitoren. Als daar andere gegevens uitkomen dan SODM nu veronderstelt
kan de minister altijd zeggen: de ondergrond wordt weer onrustig, dus wil ik de gasproductie bijstellen; dat is die mogelijkheid naar beneden. Constateert dat vragen hiermee beantwoord zijn. Concludeert dat raad inzake gaswinningsbesluit niet alleen met terugwerkende
kracht instemt met het advies wat het college mede namens de raad heeft uitgebracht, maar
in het verlengde daarvan ook instemt met de vrijheid van het college om in de zomervakantie in groter verband te kijken naar de zienswijze en die aan de minister te doen toekomen.
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15.

Begrotingswijzigingen (rv nr 046)
Constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Voorzitter

16.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.40 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2016,
De griffier,

Pfh

De voorzitter,

V.d.
Kolk

Agendapunt
Toezeggingen 30 juni 2016
4. Ingekomen stukken, verslag van bijge- Pfh is zich bewust van urgentie
woonde vergaderingen
ben bepleit om analyse inzake

De Vries

2. Vragenuur voor raadsleden

De Vries

2. Vragenuur voor raadsleden

Van Dijk

13. Voorjaarsnota 2016

Van Dijk

13. Voorjaarsnota 2016

De Vries

13. Voorjaarsnota 2016

V.d.
Kolk

13. Voorjaarsnota 2016

die CU en PvdA hebdreigend tekort Wsw
nog dit jaar uit te voeren en daar op te acteren.
Planvorming, procedure en afronding van bestek voor
tunnel onder spoor ligt in de planning voor 2017, de
schop gaat zo mogelijk in 2018 de grond in waarna
het nog ca. 1 jaar kost om de tunnel af te bouwen.
Uitkomsten van verkeerskundig onderzoek naar benutting van oostelijke ontsluitingsweg voor betere
ontsluiting van Bedum-Oost op Bedum-West worden
voor inloopbijeenkomst in oktober met raad gedeeld.
Pfh zal trachten inzichtelijk te maken hoe reserve die
Bedum aanhoudt voor sociaal domein zich verhoudt
tot reserves die de rest van BMWE aanhoudt.
Pfh zal raad beschrijving wijkaanpak Bedum-West
alsnog doen toekomen als deze nog niet bezorgd was.
Raad krijgt komende week verslagen van 2 overleggen inzake de hoogspanningsleiding.
Pfh zal zich verstaan met pfh Financiën van Winsum
op grond waarvan Winsum denkt een deel van haar
AR te kunnen oormerken voor investeringen.
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