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Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op 

donderdag 1 december 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Doesburg, Heres, De Jonge, Hoekzema, Journée, Koster, 

Kuiper, Rutgers-Swartjes 

Voorzitter:     Berghuis  

Namens het college:   Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries  

Commissiegriffier:   Reijsoo 

Afwezig:      

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt dat dhr. Wijnstra afwezig is. Punt 3 

wordt behandeld na punt 4 en punt 5 wordt behandeld na punt 6. (In het verslag wordt de oorspronke-

lijke volgorde van de definitieve agenda aangehouden). Agenda wordt aldus vastgesteld.  
 

2. Verslag gecombineerde vergadering VROM & ABZ 5 oktober 2016.  
Verslag is al vastgesteld in VROM-vergadering van gisteren 30 nov. N.a.v.: Pfh V.d. Kolk geeft upda-

te over kunstgrasvelden. Ver. Sport en Ned. Gemeenten spreekt per mail de in de NOS-uitzending van 

afgelopen zondag gewekte indruk tegen dat er nieuwe feiten zijn. Dit nieuwsitem wekte veel onrust bij 

verenigingen omdat uitkomsten van onderzoek afgemeten aan consumentennorm voor chemische stof-

fen wordt overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm. Genoemde vereniging 

heeft afgelopen maandag contact gehad met RIVM, dat geen aanleiding ziet advies te wijzigen dat ge-

woon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SPR, rubbergranulaat. College volgt dat advies op.  
 

3.  Najaarsnota 2016 
Koster Dankt voor tussenrapportage. Uit overzicht blijkt niet of al uit stelpost bevinggerelateerde 

kosten is geput. Als die onderbenut blijft valt eindresultaat positiever uit. Aantal bezwaren 

tgv bevingen is toegenomen, scheelden voorgesprekken met bezwaarden dan niet? Waarom 

brengt college € 10.000,- niet tlv post Onvoorzien maar neemt college dit als incidentele 

tegenvaller? Verder akkoord, wacht uitkomsten af van VJN. 
Hoekzema Komt weinig vreemds tegen in rapportage, is wel benieuwd of de € 94.000,- wegens ziekte 

in de post Wmo, P&O en I&A één persoon of een aantal mensen betreft. Verder akkoord. 
Kuiper Dankt allen die zich ingezet hebben voor totstandkoming van deze heldere NJN ´16. Nade-

lig saldo is voornamelijk veroorzaakt door incidentele tegenvallers. Gaat akkoord met ver-

klaringen van college daarbij, maar nog 2 opmerkingen. 1. Neemt aan dat college uitkom-

sten evaluatie lumpsum vergoeding kosten bevingen eind dit jaar met raad deelt. 2. Vindt 

het opmerkelijk dat college op p.8 opnieuw een positief resultaat voor ´16 op het sociaal 

domein verwacht. Waarom is dit niet in het raadsvoorstel vermeld? Verwacht dat evt. posi-

tief resultaat dan aan bestemmingsreserve Sociaal domein wordt toegevoegd.  
De Jonge Blijkens NJN is tot op heden geen beroep op opgenomen post Onvoorzien gedaan. Zo dit 

wel gebeurt resteert nog € 30.000,- ter dekking uit AR. Akkoord met voorstel.  
V.d. Kolk Eindresultaat valt mee als stelpost bevinggerelateerde kosten en post onvoorzien worden 

benut, hetgeen wb. eerstgenoemde stelpost ook de bedoeling is. Vindt niet dat er gekke 

dingen in het resultaat zitten. De hoger dan geraamde kosten bij de WOZ zouden ook hoger 

zijn als gemeente niet met betrokkenen in gesprek was gegaan. Mensen krijgen per volgend 

jaar ook gelegenheid aardbevingsschade aan de voorkant van de WOZ-bepaling middels 

een formulier aan te geven. Hoopt dat dat leidt tot afname van het aantal bezwaren. Dat de 

Essentakziekte niet op de post Onvoorzien wordt geschoven is een vestzak-

broekzakverhaal. Die post wordt niet snel aangesproken maar het is goed om dit in het 

staatje wel als tegenvaller te noemen. Uiteindelijk is in de jaarrekening e.e.a. terug te zien 

incl. wat er van de post Onvoorzien resteert, waar het vervolgens tegen elkaar weggestreept 

wordt. 
Bakker Bedrag bij inhuur en ziekte betreft één persoon. Pas als ziekte niet met inzet van overig 

personeel is op te lossen worden er mensen ingehuurd. Genoemde 3 afdelingen zouden zeer 

kwetsbaar worden als daarin niet zou worden voorzien. Het zijn dus onvermijdelijke ver-
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vangingskosten. Vult aan inz. kosten WOZ dat zoals bekend, bureaus bij verlaging van de 

waarde in aanmerking komen voor proceskostenvergoeding, na rechterlijke uitspraak. Er is 

jurisprudentie dat je na erkende schade 1 jaar van je WOZ-waarde mag aftrekken. Gem. 

Bedum past dat systeem volgend jaar ook nog toe maar probeert rechters te behagen met 

procedurele verbetering. Rechters willen dat gemeenten op de hoogte zijn van schadegeval-

len en zelf de aanslag aanpassen, maar dat kan helemaal niet, want Bedum kent de schade-

gevallen niet en NAM is ook niet bereid te vertellen om wie het gaat. Dat is nu ondervan-

gen door mensen per brief te wijzen op de regeling die er volgend jaar is en te vragen of ze 

daar gebruik van willen maken, waarna gemeente dit zal trachten te vertalen in WOZ-

aanslag van dat jaar. College hoopt dan dat de rechter tevreden is en bespeurt al een ten-

dens naar afname van het aantal bezwaren. Dat kan ook komen doordat de situatie een tijd-

je na de laatste aardbeving stabiliseert.  
Van Dijk Resultaten in sociaal domein zullen in rapportage Sociaal Domein zo goed mogelijk belicht 

worden maar het resultaat wordt pas bij de rekening helder, tot die tijd wordt er niet met 

plussen en minnen maar met budgetneutraliteit gerekend. Tegenover positieve resultaten 

zijn er momenteel wel tekorten op jeugdzorg en participatie en zijn er in de Wmo ook extra 

kosten te verwachten die dit overschot drastisch kunnen doen dalen. Maar zoals afgespro-

ken blijven overschotten binnen het sociaal domein voor dat domein behouden.  
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan. 
 

4. Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen 
Koster Opkomsttijd zou in 39% van de gevallen binnen de norm zijn. VR beaamt dat dit laag is 

vergeleken met landelijk gem., maar dat het grote aantal posten dit cijfer rechtvaardigt. 

Heeft indruk dat brandweer in Bedum altijd snel ter plaatse is, vraagt of dat klopt. Fractie 

juicht uitgangspunt van preventie toe maar vindt dat er niettemin gestreefd moet worden 

naar een hoger percentage binnen de norm vallende aankomsten. Voorstel om brandweer-

zorg op Groningen Airport Eelde van luchthaven los te koppelen en onder regie van VR te 

laten vallen lijkt CDA complex: onder VR van welke provincie? Vindt het bezwaarlijk als 

dit tot hogere gemeentelijke bijdrage leidt. Deelt college die kanttekening?  
Journée Begrijpt dat het ingewikkeld is landelijke norm van tijdig arriveren in dit uitgestrekte ge-

bied te halen, prima dat daarom zo wordt ingezet op preventie. Verder geen opmerkingen. 
Kuiper Vraagt of bekend is in welke mate de norm is overschreden als dat het geval was, om te 

kunnen beoordelen of de situatie nog verantwoord is. Onderschrijft aanbevelingen zoals in-

vesteren in preventieve maatregelen, voorlichting aan bewoners en installatie van rookmel-

ders. Vraagt geïnformeerd te worden over resultaat van de onderzoeken en maatregelen. 
Doesburg Iedereen die het heeft meegemaakt weet hoe snel brand om zich heen kan grijpen en dat el-

ke minuut wachten op hulp telt. Gelukkig weet brandweer langere opkomsttijd deels te 

compenseren door 2 tankauto’s tegelijk te sturen. Of extra brandweerposten bouwen en 

vrijwilligers werven die dichtbij zo’n post wonen teveel kost voor wat het oplevert weet je 

pas na onderzoek. Kwaliteit brandweerzorg kan omhoog gaan door inzetten op preventie en 

snelle detectie, zelfs als opkomsttijd aan de lange kant is. Eens met aanbeveling van onder-

zoek naar te behalen winst qua opkomsttijd, preventie en vroege detectie bij/van brand.  
Bakker Heeft brandweercommandant verontschuldigd die bij nazorgbijeenkomst in Winsum moest 

zijn vanwege het treinongeval. Denkt dat CU vragen van overige fracties wel zo ongeveer 

beantwoord heeft. Voegt daar belangrijk element aan toe. Nederland is sterk in het beden-

ken van regels en protocollen maar bij evaluatie of daaraan voldaan is blijkt dat in dunbe-

volkte gebieden een utopie te zijn. Deelt waarneming VR dat oplossingen om aan de nor-

men te voldoen niet liggen in bouw van meer kazernes of aantrekken van meer personeel 

c.q. verder overbevissen van de vrijwilligersvijver. Er gebeurt wel e.e.a. qua repressie met 

inderdaad 2 bluswagens uit verschillende richtingen als het om afgelegen woningen gaat. 

Bedum zelf mag zich gelukkig prijzen met een kazerne in het dorp waarvan het personeel 

ook merendeels in Bedum woont en werkt, waar ze overigens mede op geselecteerd zijn: 

animo om vrijwilliger te zijn bij Bedumse brandweer vanuit stad zou voor Bedum niet op-

schieten; ook dat beperkt werving nog weer. Vroege detectie en preventie zijn geen alibi 
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maar dienen eerst en vooral om slachtoffers te voorkomen, te zorgen dat men gealarmeerd 

wordt en tijdig het huis kan verlaten. Daarna resteert nog de materiele schade. Het komt er-

op neer dat je die materiële schade moet afzetten tegen de maatschappelijke kosten die je 

maakt om als het al kan, de brandweerzorg zo te intensiveren dat je voldoet aan de norm 

die voor de randstad is opgesteld. Zegt dit ter relativering van de norm. Zal bericht dat 

brandweerzorg op Eelde naar VR gaat natrekken en komt erop terug als het serieus is. Zal 

het melden als er interessante cijfers zijn over mate van 15 minutennorm overschrijding. 

Zegt toe uitkomsten evaluatie lumpsum vergoeding kosten aardbeving met raad te delen.   
Voorzitter Constateert dat ook PvdA akkoord kan gaan en dit als hamerstuk naar de raad kan. 
    

5. Bespreken Monitor Sociaal Domein 2-de kwartaal 2016 
Rutgers Grip op decentralisaties neemt toe. Prima dat monitor ahdv actuele kennis wordt bijge-

stuurd en nieuwe initiatieven ontstaan. Bij jeugdwet is kwaliteit vergroot, zijn wachtlijsten 

verkleind en is er een helder overzicht van taken en verantwoordelijkheden. Hoopt gevol-

gen uitspraak CRvB voor gem. Bedum in volgende monitor terug te zien. Ziet beleid inz. 

HO graag richting meer maatwerk bijgesteld worden. Er blijkt nog onvoldoende zicht op of 

beoogde resultaten behaald worden. Hoopt dat dit essentiële aspect spoedig methodisch in 

kaart wordt gebracht. Vele tabellen en grafieken scheppen duidelijk beeld van klantgroepen 

en geboden voorzieningen die een helder vergelijk in BMWE-verband mogelijk maakt. 

Waarom zijn er geen landelijke gemiddelden en percentages toegevoegd? Deelt standpunt 

dat ontwikkelingen in de bijstand zorgwekkend zijn. Dit komt o.a. doordat mensen eerder 

en langer zijn aangewezen op bijstand dan voorheen. Goed dat significante instroom en ge-

hele bijstandsvolume in Bedum onderzocht wordt: meten is weten. Cliëntbeleving wordt nu 

nog gerelateerd aan ingediende klachten en bezwaren. Het daarbij betrekken van resultaten 

van cliëntervaringsonderzoeken zal zorgen voor nauwkeurigere weergave. Toch stemt het 

geringe aantal klachten in Bedum het CDA vooralsnog gerust. Zal de hier aan tafel reeds 

veelbesproken financiële onzekerheden en risico’s niet herhalen.  
Journée Ziet dat er ontzettend veel gedaan is. VVD benoemde in AB bij begroting al: hoe lang het 

dubbel backoffice systeem (waarbij alles dubbel gedaan wordt) nog gaat duren; grote zor-

gen over privacy van betrokkenen, die hun hele hebben en houwen bloot moeten leggen; 

slechte afstemming bij samenwerking tussen gemeente, SVB en CAK, waardoor wachtlijs-

ten zijn ontstaan; samenwerking op arbeidsmarktregio Groningen die moet beter gaan lo-

pen voor de gem. Bedum, die voor werk op de stad Groningen is aangewezen.  
Heres Monitor lijkt door toevoeging van 3 onderwerpen weer beter en betrouwbaarder te zijn ge-

worden. Gaat ervan uit dat geringere betrouwbaarheid van 2
e
 kwartaalcijfers CJG agv on-

mogelijkheid om te differentiëren welke lopende zaken toen actief waren bij gebrek aan 

centrale registratie, van tijdelijke aard is. Blijkens overzicht p.8 nam wachtlijst in 2
e
 kwar-

taal met 1 toe maar blijkens p.3 af; vraagt toelichting hierop. Is blij met verbeterde bereik-

baarheid van CJG van 1 uur per dag naar bijna de hele dag. Past versterking van organisatie 

van CJG met 2,5 fte binnen de begroting? Constateert dat aantal verbeterpunten tov. 1
e
 

kwartaal bij jeugdwet eerder is toe- dan afgenomen, m.n. dubbel backofficesysteem blijft 

problematisch. RIG zou in 3
e
 kwartaal ism. BMWE verbetervoorstellen doen aan klank-

bord gemeentesecretarissen. Hebben die voorstellen al tot resultaten geleid? Groninger ge-

meenten hebben zich met intentieverklaring “10 van Noord” verbonden aan gezamenlijke 

aanpak ter voorkoming, signalering en bestrijding van kindermishandeling, en bieden ook 

hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden risicogezinnen. Fractie heeft bij Begroting ’17 

veel aandacht gevraagd voor kindermishandeling en het functioneren van ‘veilig thuis’. 

Had verwacht dat college toen ook had gemeld voornemens te zijn om deze verklaring te 

ondertekenen. Betreurt ook dat nadere analyse van al genoemde CRvB-uitspraak zo lang 

op zich heeft laten wachten. Vraagt wanneer raad nadere uitwerking van een objectief en 

onafhankelijk normkader in de beleidsregels kan vernemen.  
 Doesburg Niet alleen de grafieken geven kleur aan deze tweede kwartaalmonitor, elk kwartaal blijken 

er zaken te melden die weer beter gaan bij de decentralisaties dan het vorige kwartaal, m.n. 

bij de uitvoering van het onderdeel jeugdwet waarin gemeenten de meeste problemen tegen 
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zijn gekomen. Met de gemeentelijke CJG coördinator is er meer grip op de uitvoering, zo-

dat de doorstroom is verbeterd. CU is daar blij mee en ook zeer gelukkig dat met het inta-

keteam dat er nu is alle binnenkomende vragen op dezelfde manier worden behandeld. Ook 

blijkt het over het algemeen steeds beter te gaan in de organisatie van de jeugdhulp, enkele 

verbeterpunten daargelaten. Gelukkig bleek er geen datalek te zijn in het berichtenverkeer 

tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder. CU hecht zeer aan waarborging van privacy van 

cliënten en is dan ook erg blij met uitkomsten van analyse van de VNG. Voortgaande op-

gaande lijn in uitvoering van de 3 decentralisaties doet CU deugd. Vindt het wel jammer 

dat in 2e monitor nog geen prognose kan worden gegeven m.b.t. uitgaven over ‘16. Hoopt 

dat er gauw meer duidelijkheid komt over kosten van uitvoering van de decentralisaties en 

is benieuwd naar de tendens in het aantal verstrekte voorzieningen. De 2e monitor laat een 

vooral in Bedum forse stijging van het aantal voorzieningen in de jeugdwet zien. In Bedum 

steeg ook het aantal voorzieningen obv. Wmo, hoewel dat in BMWE als geheel licht af-

nam. Is stijging bij jeugdhulp tijdelijke piek of lijkt die zich voort te zetten in 3
e
 kwartaal? 

Van Dijk Er komt steeds meer grip op de situatie, vorderingen zijn straks na 3
e
 kwartaal ook weer te 

merken, maar er moet nog veel geleerd worden ook in samenwerking met SVB en CAK: 

omdat systemen niet op elkaar aansluiten en het om veel, en gevoelige, informatie gaat 

moeten er nog zaken naast elkaar/dubbel gedaan worden; maar dat er zsm naar 1 systeem 

toegewerkt wordt mag duidelijk zijn: dat komt het werken alleen maar ten goede. Inz. repa-

ratieopdracht agv uitspraak CRvB hebben raden op 16 nov. jl memo gehad over beleids-

wijziging bij HO, daarin staat ook planning en hoe dit uitgevoerd gaat worden. Problema-

tiek is binnen BMWE in ene gemeente groter dan in andere. Groningen scoort over het al-

gemeen negatiever op vrijwel elk terrein tov. landelijk beeld. Landelijk beeld geeft wel wat 

inzicht in de problematiek maar niet meer dan dat en waarschijnlijk ook niet op dat detail-

niveau. Herhaalt antwoord op AB VVD niet. PvdA duidde op betrouwbaarheid van cijfers. 

Die is er t/m 2
e
 kwartaal. Alle getallen zijn betrekkelijk, ze geven een beeld van de proble-

matiek en welke focus daarop zit. Wb. wachtlijst was er een achterstand o.a. ook bij jeugd. 

Die is door inzet van die 2,5 fte extra ingelopen. Stijging bij jeugdwerk van 66 naar 190 

ambulant GGZ komt ook doordat er een achterstand weggewerkt is. De cijfers liggen dus 

genuanceerd. De 2,5 fte extra kosten zijn wel in begroting opgenomen, maar in komende 3
e
 

monitor is te zien dat er een tekort ontstaat bij jeugdzorg. RIGG heeft voorwaarschuwing 

afgegeven van tekort op dat onderdeel. PvdA heeft inderdaad meermalen aandacht voor 

kindermishandeling en huiselijk geweld gevraagd, dat het hier niet gemeld is is jammer 

maar niet bewust gebeurd, het heeft wel de nodige aandacht gekregen en huidige en nieuwe 

info daarover zal steeds ter inzage liggen. CU vraagt naar prognoses. Op jeugdzorg zal er 

geld tekort zijn. Op Wmo lijkt er geld over te zijn maar met uitwerking van HO en nog te 

plegen extra inzet zal het positieve resultaat neerwaarts moeten worden bijgesteld. Ziet stij-

ging bij voorzieningen voor jongeren als tijdelijk, heeft niet het gevoel dat problematiek bij 

jeugd in Bedum groter wordt/meer aandacht vraagt. Over het algemeen is de problematiek 

in De Marne en Eemsmond het grootste en in Winsum en Bedum het kleinst, dat is bij het 

jeugd- en jongerenwerk ook zo. Maar met een paar maanden verder kan dergelijke proble-

matiek ook hier zomaar de kop opsteken. In dat opzicht werkt de monitor verhelderend, 

wellicht is er in de loop van ´16 een trend waarneembaar waarop ingespeeld kan worden. 
V.d. Kolk Ontwikkeling in bijstand was m.n. in ’15 zorgwekkend maar over het hele land is er nog 

weer groei te zien. 2
e
 helft ’15 groeide het cijfer in Bedum m.n. doordat Wajongers, men-

sen met een arbeidshandicap nu onder P-wet vallen. Blijft er met pfh Van Dijk op hameren 

dat dat onderzoek nu eens moet plaatsvinden zodat het niet bij een aanname blijft, voor die 

forse groei moet je gewoon een verklaring hebben; een eerste aanzet daartoe lukte niet om-

dat cliëntenbestanden gekoppeld moesten worden. Het Rijk stelt de analyse niet als voor-

waarde bij de aanvraag van een vangnetuitkering, maar het Rijk vraagt wel om de derde 

monitor snel onder aandacht van de raad te brengen. Dit komt in het – tegenwoordig 4x2 - 

portefeuillehoudersoverleg naar voren en komt vervolgens ook weer naar de raad. 
Journée Hoorde op het nieuws dat financiële problemen bij jeugdzorg juist komen doordat de ge-

meente sneller en adequater problemen bij jeugd onderkent en eerder hulp verleent. Dat 
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problemen bij jeugd op langere termijn door deze proactieve opstelling kunnen afnemen 

zou een heel goede zaak zijn, maar het blijft lastig dat het in de aanloop meer geld kost. 
Heres PvdA heeft absoluut geen grief richting college inz. 10 van Noord, PvdA onderschrijft die 

intentieverklaring juist, goede zaak dat daar heel veel aandacht voor is. Excuseert zich voor 

wb. het puntje van het in 1
e
 termijn genoemde memo, beaamt dat raad die heeft ontvangen. 

 

6. Bespreken stand van zaken van de uitvoering van de beleidsnota Sport en Bewegen 2013-

2019 
Rutgers Vergroten van bekendheid van Stimuleringsfonds gem. Bedum is momenteel in handen van 

medewerkers afd. SoZaWe. Is de hele doelgroep hier wel goed van op de hoogte? Betreurt 

gebrek aan animo voor oprichting van een Sportraad Bedum onder sportaanbieders. Waar-

deert het dat er in Bedum steeds weer sportieve activiteiten ontstaan en ook vaak worden 

gecontinueerd, en waardeert aandacht daarbij voor mensen met een beperking ook zeer. 
Hoekzema  Resumeert content stand van zaken. Dat landskampioenen Donar en Lycurgus hun voorbe-

reiding op lopend sportseizoen in De Beemden startten bewijst dat Bedum haar zaakjes op 

sportgebied op orde heeft. VVD vindt deze nota een prima stuk en kan akkoord gaan. 
Heres Stukken geven goed overzicht van afgelopen periode. PvdA bracht indertijd actiepunten in 

zoals een onderzoek naar efficiënter sporthalbeheer: is dat al uitgevoerd? Is er gekeken naar 

hechtere samenwerking tussen sporthal, -kantine en zwembad om tot aantrekkelijke sport-

arrangementen te komen, effectievere werving van gebruikers van het sportcomplex en 

bundeling van alle sportvoorzieningen? Bij project Uit en Thuis werd FC Groningen ge-

noemd, vraagt toelichting daarop, ook al ging het niet door. Mist in stand van zaken de de-

pendance van een voetbalschool die agv samenwerking met die FC tot stand is gekomen. 

Wat zijn de ervaringen met deze samenwerking? Heeft geen duidelijk beeld welk voordeel 

FCD restwarmte De Beemden het bad en Bedum heeft gebracht. Na 2,5 jaar mag dat wel 

eens gespecificeerd worden. Vraagt of bekendheid stimuleringsmaatregelen is toegenomen 

en of jeugdsportfonds in Bedum voldoende bekend is. Waarom bleef bijeenkomst sport-

aanbieders dit jaar uit? Actiepunt inz. sportraad kan worden afgestreept, jammer dat er geen 

behoefte aan bestaat, dat zou regelmatig contact tussen organisaties hebben gegeven. Is in-

roostering van binnensportaccommodatie ook onmogelijk of doet college nog een poging? 

Ziet uit naar evaluatie invoering daltarief De Beemden. Zijn de sportcoach en de combina-

tiefunctionaris één en dezelfde functionaris? College spreekt van meerjarige overeenkomst 

met deze functionaris maar o.a. PvdA wil graag weten welke meerwaarde deze functionaris 

heeft en drong destijds aan op evaluatie bij verlenging van die overeenkomst en vraagt om 

die toegezegd te krijgen. Wat heeft onderzoek naar samenwerking ohgv zwembaden in 

BMWE-verband opgeleverd? Dacht overigens dat dit allemaal gemeentelijke baden zijn. 
Doesburg Dankt voor nota en voortgangsinfo. Betreurt het dat efficiënter gebruik van binnensportac-

commodaties onmogelijk lijkt. Vraagt hoe hoge participatiegraad rond sport en bewegen in 

Bedum kan hebben geleid heeft tot afwijzing van aanvraag voor Sportimpuls door DIO.  
V.d. Kolk Deelt opmerking van VVD over pareltjes in evaluatie van afgelopen jaar zoals de lands-

kampioenen die dit seizoen gestart zijn in Bedum of de vele vrijwilligers die verenigingsle-

ven in Bedum bloeiend helpen houden, is daar trots op. Is blij dat Bedumers in staat zijn 

het hele dorp op een hoger niveau te brengen. Op peil kunnen houden cq. verbeteren van 

accommodaties is ook reden voor trots, terecht is VV Noordwolde echt tevreden over hoe 

alles erbij ligt. Ander vb. is beachvolleybal dat goed op gang gekomen is. Reageert nu per 

fractie. Vrijwilligers voelen niet voor structureel platform/Sportraad om gemeenteraad 

standaard te adviseren. Het zijn doeners die elkaar weten te vinden rond de sportweken en 

de gemeente zo nodig vragen e.e.a. te faciliteren. Wel vaste prik is 1 ontmoeting per jaar. 

Vorige keer is die voorbereid door mensen uit GGZ/Lentis die actief zijn in Bedumse atle-

tiekwereld. Er komt in klein comité begin ´17 een vervolgbijeenkomst die weer wordt ge-

koppeld aan een thema en ook dient voor ontmoeting. Onderzoek naar efficiënter sporthal-

beheer heeft geresulteerd in andere bemensing dan men gewend was. Bezuinigingsopdracht 

is vervuld, ging met wat pijn gepaard maar door te schuiven met bezettingen lukte het.  
Heres Bezuiniging kwam na sportnota en staat er in principe los van. 
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V.d. Kolk …maar was ook beleidslijn en heeft bv. gevolgen voor hoe je je sporthal inricht. Ook hech-

tere samenwerking sporthal-zwembad-kantine is onderzocht. Partijen moeten elkaar waar 

mogelijk vinden maar er is bewust niet getornd aan rechtsposities van mensen of een reor-

ganisatie ingezet bijv. door het sporthalbeheer bij het zwembadbestuur onder te brengen; 

zoiets zou je ook al niet moeten willen met de herindeling op komst. Zwembadbesturen en 

pfhs sport hebben vorig jaar om tafel gezeten met elkaar. Zwembaden in Ten Boer en Win-

sum hadden toen hun handen al vol aan interne aangelegenheden. Heeft zich o.a. daarom 

richting De Beemden clement opgesteld dat samenwerking niet zo van de grond is geko-

men. Obv kaartjes e.d., het onder de neus houden van mogelijkheden van de Beemden in 

Winsum en Ten Boer is er wel vorm en inhoud aan gegeven; dat is een begin. Insteek om 

naar beheer van sportaccommodaties incl. van zwembaden te kijken blijft nog even hangen 

maar komt na herindeling ongetwijfeld terug. Bedum werkt samen met FC Groningen, is er 

een van de dependances voor. College beziet dit kritisch. Twee weken geleden maakte FC 

Groningen op zondag gebruik van sportaccommodatie ook voor kinderen uit andere delen 

van de provincie. College zal SV Bedum steeds meegeven dat SV Bedum en niet FC Gro-

ningen in de lead moet zijn en daar waar het te zeer ten koste gaat van eigen teams/spelers 

kritiek uiten. Het is op zich mooi dat SV Bedum ook naar buiten kijkt en zo’n relatie aan-

gaat met de profclub maar dat heeft dus 2 kanten. Inz. warmtevoorziening is besparing van 

€ 20.000,- ingeboekt ogv besparing van € 29.000,- Ambtelijk is notitie gevraagd om te eva-

lueren hoe dit precies zit. Dat wordt niet te diepgaand, de ambtenaren hebben het al druk 

genoeg maar als er wat meer inzicht kan worden geboden houdt college zich aanbevolen en 

zal raad daarover informeren. Roosteren van binnensportaccommodaties is elke zomer een 

punt dat samenhangt met beschikbare capaciteit. Overeenstemming met clubs is wel de in-

zet maar lukt niet altijd omdat bij schuiven met tijden ledenverlies dreigt, dat belang zet je 

af tegen andere belangen. Bijv. toestaan van eredivisieniveau zou forse gevolgen voor de 

sporthalbezetting hebben gehad omdat DIO I dan over de hele lengte moet spelen en trai-

nen. DIO Bedum is meegegeven of zij de problemen die dit geeft voor andere clubs niet 

zelf zou moeten oplossen, wat alleen kan door teams in Uithuizen en Winsum te laten oe-

fenen. Denkt dat gewoon niet iedereen tevreden te stellen is maar dat de ambtenaren dit 

met boerenverstand elke zomer prima proberen op te lossen. Combifunctionaris kan met 

beschikbaar budget meer activiteiten aanbieden vanwege dalurentarief, er kunnen dus meer 

kinderen sporten dan eerst. Tegelijkertijd blijft het goed actieve ouderen te wijzen op mo-

gelijkheden overdag, behoudens voldoende deelname en beschikbaarheid van leiding over-

dag. Met meerjarige overeenkomst met combinatiefunctionaris moet je heel voorzichtig 

zijn. Gemeente is primair afhankelijk van inzet van Togtemaarschool c.q. rijksbijdrage. 

Rijk noemt de regeling structureel maar gemeente maakt hooguit eenjarige afspraken met 

Huis van de Sport om te voorkomen dat er zoveel personeel wordt aangetrokken dat ge-

meente aan allerlei verplichtingen vastzit op het moment dat zo´n rijksregeling toch stopt. 

Wel is het afgelopen jaar zodanig verantwoord dat meer rijksmiddelen konden worden ver-

kregen, wat mooi terugvalt als voordeel op de sport. Hoe beter je dit weet te verantwoorden 

hoe meer rijksbijdrage je ontvangt. Maar - als laatste kanttekening – elk jaar bepaalt het 

Rijk waar het geld naartoe gaat en in welke mate: overintekening kan leiden tot minder 

geld van het Rijk. Aanvraag van DIO is afgewezen vanwege overintekening bij landelijke 

breedtesport impuls regeling vanwege op zich onbevredigende redenen. Vandaar dat nu 

ook gekoerst wordt op Be Fit, wat volgens Huis van de Sport meer kans maakt op subsidie 

omdat daar minder op wordt ingetekend. Bij herijking van minimabeleid wordt o.a. geke-

ken of het bedrag dat je over hebt voor inkleding van regelingen zoals het Stimulerings-

fonds, zo moet blijven als het is. Vraagt fracties om dit punt nog even aan te houden. 
Rutgers Heeft na verduidelijking door pfh begrip voor standpunt clubs inzake Sportraad. 
VVD, CU Beantwoording was duidelijk genoeg/dank daarvoor. 
Heres Dankt voor beantwoording. Memoreert vraag naar project Uit en Thuis. Deelt opm. over 

samenwerking tussen SV Bedum en FC Groningen, vindt het niet terecht dat SV Bedum 

zondags niks kan organiseren op kunstgrasveld omdat het dan beschikbaar moet zijn voor 

FC Groningen en hun jeugd. Dankt pfh nog voor update over SPR, ook kurk schijnt kan-
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kerverwekkend te zijn. Begreep wb. effectief gebruik van sporthal dat scholen er meer ge-

bruik van maken, dat is winst die tevreden stemt. Vele vrijwilligers zetten zich iedere week 

weer in op sport- en ander gebied in Bedum, geeft hen daar pluim voor. PvdA is ook uiter-

mate tevreden over Bedums accommodatiebeheer, kunstgrasveld geeft bijna altijd gelegen-

heid om je sport te bedrijven. Reorganisatie bij herindeling betrekken is prima. 
V.d. Kolk Het Uit en Thuis feest behelst dat FC-Groningen voor een organiserende club binnen de 

gemeente clinics komt geven en schoolkinderen vervolgens een bezoek kunnen brengen bij 

FC Groningen. Daar zijn niet geringe kosten aan verbonden. Daarvoor moet je sponsoren 

aanspreken. SV Bedum spaarde die optie liever uit voor het vele dat zij verder organiseert.  

 

7. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

 

8. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.49 uur. 
 

Vastgesteld in de vergaderingen van 12 januari 2017, 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 1 december 2016 
Bakker 4. Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veilig-

heidsregio Groningen 
Zal uitkomsten evaluatie lumpsum vergoeding kosten 

aardbeving met raad delen.   

 


