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Verslag van de gecombineerde vergadering van de raadscommissies Volkshuisvesting, Ruimte-

lijke ordening en Milieu en Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op donderdag 7 april 2016 

om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Blok, Blomsma, Van Bruggen, Heres, De Jong, Hoekzema, 

Journée, Rus, Rutgers-Swartjes, De Vries 

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Reijsoo 

Tevens aanwezig:    Dhr. Adema en dhr. Prins van bureau KAW 

Afwezig:     Doesburg, Koster, Kuiper, Wijnstra 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Mw. Doesburg en de heren Wijnstra en Kui-

per zijn afwezig, vz. wordt als cie.lid vervangen door dhr. Blok. Agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Verslag vergadering ABZ 10 maart 2016 
Tekstueel: voor CU aanwezig was dhr. Mulder, niet dhr. De Jong. Verslag wordt aldus vastgesteld.  
 

3.  Plan van aanpak woonvisie gemeente Bedum 2017-2021 
V.d. Kolk 

Ca. 2 mi-

nuten 

Voorliggende offerte en plan van aanpak zijn eerste aanzet om tot woonvisie te komen die 

al lang in de planning staat. Aanleidingen tot schrijven nieuwe woonvisie zijn: 1. leefbaar-

heidsvisie; 2. woningmarktonderzoek van RGA waar nog een vervolgonderzoek op komt; 

3. woningmarktonderzoek aardbevingsgebied; 4. recent onderzoek waardeontwikkeling 

woningen; 5. nieuwe Woningwet die gemeenten pusht om tot woonvisie te komen. KAW 

heeft al eerder woonvisie geschreven voor Bedum, heeft ook leefbaarheidsvisie geschreven 

en kent de regio. Vanavond is er gelegenheid tot geven van input, mede aangestuurd door 

vragen vanuit college. Na vanavond gaat college offerte definitief beoordelen. 
Adema Schetst hoe KAW het betrekken van de dorpen voor zich ziet. Eerst met corporatie en 

huurdersraad een gezamenlijke kijk op de cijfers krijgen. Opstelling van de visie is vervol-

gens des gemeentes. Projectgroep gaat dan door zonder corporatie en huurdersraad maar 

gemeente deelt de concept visie die er uit komt vervolgens wel weer met hen. Na woning-

marktanalyse komt er een open gesprek met dorpen en bewoners, maar een beetje naar ge-

lang een dorp zich er ook actief in betoont, zoals Onderdendam. Je toetst dan de dilemma's 

onder de bewoners. Sommige dorpen zullen dit irritant vinden en zeggen dat de gemeente 

eerst maar haar huiswerk goed moet doen. Je vliegt het dus verschillend aan per dorp.  
Heres 

 
Het ligt nogal genuanceerd per dorp. In Zuidwolde is men bezig met dorpsvisie. Daar zou 

het best passen. In Onderdendam past het de werkgroep aldaar waarschijnlijk ook maar in 

Bedum zijn er geen activiteiten en ook in Noordwolde is men niet actief.  
Hoekzema Als je bevolking in Zuidwolde en Onderdendam peilt moet je dat ook in Bedum doen. Knip 

Bedum maar in vieren, dan heb je ongeveer even veel bewoners als in de kleine dorpen. 

Noordwolde heeft op zich ook een eigen visie. Ontwikkel als gemeente iets voordat je het 

de mensen voorlegt. Anders krijg je een wirwar van wensen die niet meer in te passen zijn.  
Blok Als je vooraf inventariseert wat leeft bij dorpsbewoners is het maar de vraag of het past in 

de woonvisie. Maar je krijgt wel ideeën aangedragen dus wat CU betreft: doe het vooraf. 
Heres Belangrijk dat je dorpsvisie Zuidwolde betrekt bij de woonvisie - en zo zijn er meer visies 

die je erbij moet betrekken zoals de omgevingsvisie van de provincie Groningen, waar di-

verse onderwerpen in staan die van belang zijn, en dat geldt ook voor Onderdendam. 
Adema Het praat fijner met dorpen als je voorwerk doet. Maar je kunt actieve groepen in de dorpen 

wel peilen van tevoren en tijdens het proces met de eerste ideeën naar de dorpen te gaan en 

die toetsen. Dat zou het voorstel van KAW zijn, om het zo te doen. 
De Jong In de praktijk werkt het het beste om met een voorzichtige opzet bij de dorpen te komen, 

veel zijn het er ook niet, dat is overzichtelijk. Maar wel duidelijk maken dat het geen bin-

dende afspraken zijn met de corporaties. Geen verkeerde verwachtingen wekken. 
Adema Proeft instemming met zijn voorstel. Actieve groepen peilen en dan met een eerste concept 



 2 

de dorpen in. Daarna een soort dorpenronde of presentatie van de conceptvisie op avonden. 
De Jong Benader de dorpen uniform, maar stem per dorp af hoe je het vormgeeft en zeg niet op 

voorhand dat iets zus of zo moet gebeuren.  
Hoekzema Na plenaire presentatie op een avond kun je altijd nog gebiedsgewijs verder. Bedum is te 

groot om het niet meteen groot te brengen en dan pas eventueel te versnipperen. 
Adema Vraag het de dorpen zelf, je kunt de benadering altijd nog aanpassen.  
Hoekzema Heeft 2 vragen. Is in woonvisie al meegenomen 1. hoe dorpen qua ouderen, middenklasse 

en jongeren in elkaar zitten? en 2. wat er in het centrum van Bedum gebeurt? 
Prins 1. Ja dat is geanalyseerd in de woningmarktanalyse. 2. Zeker.  
 KAW legt in een koersdocument vast waar gemeente de komende jaren mee aan de slag 

gaat. Per accent de strategie bepalen hoe daarmee om te gaan. Doet dat het liefst obv. wat 

nodig blijkt. Vervolgens kijken waar je op kunt sturen, dat is bijv. minder op de koopvoor-

raad dan de huurvoorraad. Dus kijk welke invloed je hebt en hoe je die wilt aanwenden. 

Vanuit die strategie komt er een uitvoeringsprogramma/stappenplan. Ook de buurgemeen-

ten worden meegenomen in de beschouwingen. Wie weet kun je als dorpen onderling iets 

voor elkaar betekenen ohgv. ouderenhuisvesting. Vervolgens is er het concept stuk en gaat 

de raad meekijken. Dat is het eind van de opdracht, KAW levert dan de woonvisie op. 
Heres Waar denkt KAW aan wat betreft buurgemeenten?  
Van 

Bruggen 
Relevanter dan Ten Boer is kijken naar mogelijke herindelingpartners.  

Heres Weet dat Winsum al een woonvisie tot 2020 heeft.  
Vd Kolk Pfhs wonen zijn in ihkv verzorgingsgebied van W&B bijeen geweest, die ook in Ten Boer, 

Loppersum etc. actief is. Afspraak: elkaar op de hoogte houden, er zijn tempoverschillen. 

Eemsmond pakt wonen op in DEAL-verband. De pfhs komen ook tot regionale afspraken 

en gaan de zaken in elk geval goed op elkaar afstemmen. Winsum heeft vorig jaar een 

woonvisie vastgesteld, Bedum doet dat dit jaar. Met W&B is afgesproken dat dat niet voor 

1-7 a.s. zal zijn. Maar W&B gaat alle gemeenten in haar verzorgingsgebied dit jaar een bod 

uitbrengen. Dat wordt verder regionaal in het najaar afgestemd. Bedum kan dus ook zonder 

dat er al een woonvisie ligt, al tot regionale afspraken komen, maar de woonvisie biedt ook 

kansen om in het overleg met W&B meer aan de voorkant te regelen. 
De Jong Woonvisie is breder dan een mogelijke herindelingdiscussie, kopers kijken niet in welke 

gemeente ze terecht komen. Dat is ook los van prestatieafspraken met corporaties te zien. 
Hoekzema Ook wat je gemeente in de particuliere sector te bieden heeft speelt mee. Bedum ligt aan de 

rand van de stad en heeft met haar centrumplannen een grote kans daar op in te spelen. 
Vd Kolk Dat klopt en Bedum kan behalve met W&B ook in RGA-verband tot afspraken komen. 

Bedum zit in verschillende verbanden. 
Adema Noemde al vervolgstap: prestatieafspraken maken met W&B. Nog onduidelijk is wanneer 

het start. De analyse kost 7 à 8 weken, maar kan wellicht wat sneller obv al aanwezige info. 

Overgang naar woonvisie kost tijd vanwege dorpen erbij betrekken. Dan komt het als voor-

stel bij de dorpen terug. Het hele traject vergt 5 maanden of zo veel sneller als mogelijk. 
Voorzitter 

 
Gaat over tot behandeling van agendapunt 3. 

Heres Krijgt bevestigd dat zorginstellingen alhier bij ontwikkeling woonvisie betrokken worden. 

Steunt voorgestane plan van aanpak. Ouderenhuisvesting in gem. Bedum kreeg veel aan-

dacht in pers, signaleert behoefte aan meer ouderenhuisvesting in Bedum, vraagt 

KAW/college om daar speciaal aandacht aan te besteden. Ziet raad graag actief betrokken 

bij woonvisie door rapportage van stand van zaken op geëigende momenten. KAW is goed 

ingewerkt in situatie gem. Bedum en krijgt wat PvdA betreft logischerwijs de opdracht. 

Wenst KAW succes met het uitvoeren van de opdracht.  
De Jong Dankt voor presentatie, op meeste onderwerpen is helder ingegaan inclusief de planning. 

Deelt verzoek PvdA om aandacht voor huisvesting voor ouderen, zou graag in woonvisie 

terugzien welke rol concepten zoals knarrenhoven e.d. in de huisvesting kunnen hebben. 

Sociale huursector is van belang voor mensen die anders tussen wal en schip vallen maar 

ziet ook graag blijvende aandacht voor particuliere huur- en koopvoorraad, en handvatten 

om als gemeente verduurzaming van bestaande woonvoorraad te versnellen, nu er op dat 



 3 

vlak nog weinig gebeurt ondanks allerlei ambities. Zou ook iets terug willen zien over im-

pact die versterking op de woonvoorraad heeft. Ziet graag uitgewerkt in hoeverre deze re-

gio misschien meer dan elders sloop en tijdelijke nieuwbouw vergt in de vorm van wissel-

woningen/tijdelijke huurwoningen. Hoe liggen vraag/aanbod/toekomstverwachtingen in de 

diverse segmenten/typen, ook al doen tekorten zich misschien nog niet voor; hoe moet ge-

meente daarin gaan sturen? Eens met instellen dorpenronde. Ziet raad graag betrokken 

worden in elk geval als analyse is omgewerkt naar visie. Wat CU betreft kunnen kosten van 

ontwikkeling van de visie in VJN worden meegenomen. 
Van Brug-

gen  Wat CDA betreft wordt deze leidraad voor de toekomst zo snel mogelijk opgestart en wor-

den de nodige partijen daarbij betrokken. Steunt het houden van dorpenrondes, bij voorkeur 

na de woningmarktanalyse. Tipt mogelijkheid van naadloze integratie van recent opgestel-

de dorpsvisies van Onderdendam en Zuidwolde in woonvisie. Is benieuwd of uitkomsten 

van eerdere rapport van KAW overeenkomen met realiteit van nu.  
Heres Merkt over dat laatste op dat er zeker geen 2100 woningen zijn bijgebouwd sinds die visie. 
Van Brug-

gen Wenst toevoeging korte beleidsevaluatie sinds 2002 aan nieuwe plan. Ziet graag check van 

effect van eventuele startersleningen op woningmarkt in het plan terug.  
Hoekzema Vindt woningen voor ouderen erg belangrijk in het dorp, ook omdat voorzieningen vooral 

ook voor ouderen behoorlijk opgekrikt worden in het centrum. Vindt gelet op wens bij ve-

len om in Groningen te werken maar aan stadsrand te wonen een onderzoek van mogelijk-

heden in Bedum die dat ondersteunen veel belangrijker dan richting ver weg liggende ge-

meenten als De Marne of Eemsmond. Tipt om visie van kleine dorpen in presentatie rich-

ting burgers mee te nemen en goede avond over plannen in Bedum zelf te organiseren.  
Adema KAW gaat ouderenhuisvesting zeker meenemen, ook gesprekken met zorgpartijen als De 

Hoven zitten in plan van aanpak. Vindt het prima om de raad te informeren na de woning-

marktanalyse en aan het eind. KAW heeft laatst een beleidsevaluatie voor de gem. Hooge-

veen geschreven en effecten van startersleningen onderzocht voor de gem. Stadskanaal, en 

doet beide ook graag c.q. neemt die ervaring mee in de woonvisie voor Bedum. Heeft al 

benoemd dat dorpsvisies aan de voorkant worden meegenomen. Steunt ook zsm beginnen. 

Woonvormen zoals knarrenhof maar ook voorbeelden hoe je dat kunt aanjagen voor wat 

betreft de particuliere woningvoorraad, zullen zeker meegenomen worden. 
V.d. Kolk Heeft alle punten ijverig mee genoteerd. Na vanavond wordt gezocht naar definitieve over-

eenstemming en komt er een definitieve offerte te liggen, raad wordt daarover geïnfor-

meerd. Is blij dat college al vóór vaststelling van VJN groen licht in dezen krijgt. Wb. star-

tersleningen zijn de effecten goed in beeld, ivm. VJN komt dat punt ook nog terug. 
Voorzitter Dankt heren Adema en Prins voor presentatie, heropent vergadering na korte schorsing. 
  

4. Actualisatie grondexploitatie terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2 
Rus Collegebesluit over beleidswijziging per 1-1-16 had in raadsvoorstel vermeld moeten wor-

den. Verwachting in '15 was dat de Appelhof die toen in optie was, zou worden verkocht. 

College stelde toen zelf voor om kavelprijs te verlagen naar € 1,3 ton omdat eerdere prijs 

niet marktconform bleek, gemeten naar het te bebouwen kaveloppervlak. Die kavel is ech-

ter niet verkocht, is daarom de oorspronkelijke prijs gehandhaafd? Vraagt dit omdat thans 

in het voorstel niets te lezen staat over een prijsverlaging. Op 23-4-15 heeft raad besloten 

over alternatieve invulling van bedrijvenpark aan Boterdiep. Wanneer wordt wijziging van 

betreffend bestemmingsplan in raad behandeld? PvdA vroeg eerder naar invulling terrein 

Vogelzang. W&B is nog steeds bezig met planvorming dienaangaande, terwijl die invul-

ling conform algemene verkoopvoorwaarden allang rond had moeten zijn. Kan de W&B 

nogmaals gegunde 2 jaar tijd om tot invulling te komen niet zien als stok achter de deur. 

Dat Grex Vogelzang nog licht positief sluit zal niet lang meer zo blijven.  
Blok Hoort graag of W&B goede reden heeft voor uitstel planvoorbereiding Vogelzang tot op 

heden, wellicht houdt het verband met aantrekkende woningmarkt na aantal jaren betrekke-

lijke rust. Goed te horen dat grex Vogelzang licht positief afsluit en dat nog voorzien is in 

een speelvoorziening. Waarom wordt niet voor beide fasen bedrijvenpark Boterdiep een 

verhoging aangevraagd en juist een verlaging voor fase 2, waar nog de meeste kavels te 
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koop staan? Gaat akkoord met voorstel inzake Vogelzang, wacht reactie pfh af voor w.b. de 

rest. 
De Vries 

cie.lid 
Betreurt het dat afgelopen jaar geen enkele kavel op bedrijvenpark is verkocht. Heeft er alle 

vertrouwen in dat verkoop dit jaar lukt, zeker nu bestemming op korte termijn wonen en 

werken wordt. Kan zich vinden in voorstel en gehanteerde rekenrente. Las in stukken juist 

dat alle kavels Vogelzang verkocht zijn, dan zou dat geen rentelasten meer geven. 
Heres Invulling blijft uit, deze tekst staat er al jaren zo terwijl in algemene verkoopvoorwaarden 

staat dat dit in '11 al gerealiseerd had moeten zijn. W&B zou wat actiever moeten zijn. 
De Vries 

cie.lid 
Binnen 2 jaar bouwen geldt voor meer kavels. W&B heeft onlangs op presentatie voor 

CDA prima uitgelegd waarom er nog niet gestart is.  
Blomsma Had hoek Wilhelminalaan Boterdiep Westzijde niet ook genoemd moeten worden? Dat is 

ook gemeentegrond en daar zijn ook plannen voor de naaste toekomst. Evenals voor Boter-

diep fase 1 vallen daar de kosten van een extra rentejaar te verwerken. Stemt in met conclu-

sies inzake beide fasen bedrijvenpark. Is blij dat grex Vogelzang waar wat vertraging op zit 

nog steeds licht positief sluit. Anders dan stuk suggereert, is er bij W&B geen noemens-

waardige herziening van de bouwplannen. Had hier graag ruimte gezien voor een soort 

tweede Arendshorst, waar volgens VVD behoefte aan is. Nu bouwvereniging eigenaar van 

de grond is beslist zij daarover, nieuwe Woningwet is daarop niet meer van toepassing. 

VVD kan afgezien van deze kanttekeningen integraal instemmen met de voorstellen. 
De Vries 

pfh 
Zal nazoeken wanneer bestemmingswijziging van bedrijvenpark in raad komt. 

V.d. Kolk Grex Ter Laan 4 komt er nog aan. Locatie Wilhelminalaan Boterdiep Westzijde komt tzt. 

aan de orde, mooie naam ervoor wordt dan onthuld. Bedragen grexen worden jaarlijks 

vooruitlopend op jaarrekening geactualiseerd. Belangrijke parameter in onderliggende col-

legevoorstellen is de rente die bij Begroting ´16 op 3,5% is vastgesteld. In onderliggende 

stukken wordt gemeld dat voor Appelhof dit jaar dezelfde prijzen worden gehanteerd. Op-

waardering/verlaging van voorziening hangt samen met verlaagde rente en gewijzigde 

boekwaardes, daarom is in fase 2 sprake van een verlaging. Kavels Vogelzang zijn inder-

daad verkocht. W&B moet daar nog een ontwikkeling doormaken. Als die ontwikkeling 

meer tijd neemt, betekent dat een kleine rentetoevoeging, dat geeft geen financiële zorgen 

maar eerder een lichte winst. Wel maakt het er niet minder vervelend op voor de omwo-

nenden want de mensen wachten inderdaad al erg lang, dat was vorig jaar ook al zo. Toen 

gaf W&B aan in overleg te zijn met een projectontwikkelaar. Die gesprekken zijn gestaakt 

helaas. Dat is ook een gevolg van de beperkingen die W&B agv. o.a. landelijk beleid zijn 

opgelegd tav. het mogen investeren. Nu aan de orde is dat het terrein evenals delen van Ter 

Laan 4 in onderzoek zijn voor de bouw van wisselwoningen met een permanent karakter 

ivm de te verrichten versterkingsopgave. Dat terrein komt dus wellicht met de nodige mit-

sen en maren ook in een stroomversnelling. Het staat wel op het netvlies bij W&B. Er 

wordt op dit moment gewerkt adhv. niet prestatieafspraken maar wel planningslijsten 

voortvloeiend uit afspraken in RGA-verband. Op die lijst staat de ontwikkeling van Vogel-

zang. Weet dat raad geïnteresseerd is in de ontwikkeling van terreinen. Tav Boterdiep 2 

zijn er momenteel 2 en Boterdiep 1 belangstellende(n) in beeld maar ligt er geen optie. 
PvdA, 

CU, CDA,  
Dankt beide wethouders voor beantwoording, PvdA gaat akkoord met het voorstel. 

Blomsma Op Boterdiep fase 2 is sprake van lang parkeren van vrachtwagens en is ook geasfalteerd? 

Graag toelichting.  
De Vries 

pfh 
Vorig jaar is dat gedeelte van het industrieterrein opnieuw geasfalteerd en daarmee ook 

woonrijp gemaakt. Op een aan een tankstationexploitant verkochte kavel is halfverharding 

aangebracht en staan inderdaad af en toe vrachtauto's. Dat terrein is niet van de gemeente. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.  
    

5. Plan schuldhulpverlening Bedum, De Marne, Winsum 2016 - 2020 
Heres PvdA onderschrijft uitgangspunten bij stuk van harte en ook de doelstellingen van integrale 

schuldhulpverlening op p.10. Vragen. 1. Wanneer worden onderzoeken uitgevoerd naar a. 

financiële ondersteuning van zzp-ers en b. laten doorbetalen van vaste lasten door inhou-
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ding op de uitkering door de uitkeringsadministratie? Neemt aan dat resultaten aan raad 

worden aangeboden. 2. Hoe wil men bekendheid van wat GKB te bieden heeft bij schuld-

hulp vergroten? 3. Staatssecr. Klijnsma wil toename van schuldenproblematiek door oplo-

pende vorderingen voorkomen. VNG en Divosa vinden haar incassovisie niet concreet ge-

noeg, rijksinstanties hebben teveel ruimte voor eigen invulling, ze dringen aan op concrete 

wijzigingen in aanpak van schuldenproblematiek, en gemeenten hebben de rijksoverheid 

voorstellen gedaan om de schuldhulpverlening te verbeteren. Vraagt of pfh hierop toelich-

ting kan geven. 4. Wordt jaarlijks overzicht van schuldhulpverlening BMW-gemeenten ook 

in komende jaarlijkse verantwoording opgenomen en de raad langs die weg ook gerappor-

teerd? 5.Had hedenmiddag ontvangen advies van cliëntenraad SoZaWe BMWE al bij stuk-

ken gemist, het stond ook niet op de niet erg actuele site van die raad. Ziet dat advies graag 

bij raadsstukken gevoegd. Waarom heeft Wmo-adviesraad gem. Bedum geen advies uitge-

bracht? Had gelet op nauwe samenwerking tussen VKB en GKB liever één kredietbank ac-

tief gezien voor BMWE-gemeenten. Ziet uitvoeringsplan tzt. ook graag ter beschikking van 

raad komen. Blijft het `Maatjesproject´ intact gelet op vertrouwelijke memo op 1-3 jl. met 

als onderwerp ´inkoop basisondersteuning'? En blijft die memo nog vertrouwelijk?  
De Jong CU vroeg bij behandeling kadernota schuldhulpverlening BMWE '16-'19 o.a. aandacht 

voor multiprobleemsituaties bij gezinnen met schulden. Pfh antwoordde dat daar bij hulp-

vragen aandacht voor is. CU is blij met voorliggende uitwerking van de kadernota en steunt 

de gekozen richting in lijn met het vorige beleidsplan. Akkoord met uitgangspunten en 

doelstellingen van beleidsplan. Uit opsomming van preventie, vroegsignalering en recidive 

blijkt een aanpak van liever voorkomen dan genezen, met gerichte aandacht voor gezinnen 

met kinderen, ouderen, statushouders en ondernemers. Vraagt nav. artikel in DvhN over 

hoe makkelijk jongeren zich verkijken op kosten voor zorg en mobieltjes icm. bijv. een 

gokverslaving ook aandacht voor jongeren, die in zo´n situatie vaak hun studie niet afma-

ken en hun toekomstkansen zien slinken. Steunt accenten inzake voorkomen van schulden; 

leren omgaan met geld en administratie via workshops op Werkplein. Ketenpartners, vrij-

willigers zoals diaconale ~ en belangenorganisaties kunnen daarin grote rol spelen. Afspra-

ken over vroegsignalering met corporaties kunnen helpen erger te voorkomen, zoals huis-

uitzetting. Groei van aantal mensen dat onder beschermingsbewind komt wekt zorg, terecht 

wil college laten onderzoeken of deze kostenstijging valt tegen te gaan. Vindt misbruik van 

mensen in problematische situaties door dubieuze bureaus ook zorgelijk, daarom is het 

goed om te kijken hoe het moeten inzetten van beschermingsbewind kan worden voorko-

men. Is blij met steun van cliëntenraad voor het plan. CU steunt het beleidsplan. 
Rutgers Sluit zich aan bij complimenten voor tempo waarin plan is geschreven zo kort na de vast-

stelling van de beleidskaders. Vindt het ook fijn o.a. inbreng vanuit Bedum inzake ouderen 

erin terug te zien. Vindt het verbazingwekkend dat nieuwe beleidsplan zou geschreven zijn 

door GKB, mocht GKB zomaar het eigen beleid uitstippelen en zo de eigen rol versterken? 

Regels omtrent beschermingsbewind zijn in 2014 enorm verscherpt, hoe kunnen dubieuze 

bureaus dan nog zoveel voet aan de grond hebben? En waarom laat de gemeente dit eigen-

lijk niet over aan de markt? Terugtrekkende overheid is in dezen misschien wenselijk, is 

benieuwd naar ervaringen van Appingedam met doorverwijzing door VKB van iedereen 

naar externe bewindvoerders. Komen uitkomsten van onderzoek terug in raad? 
Journée Heeft het plan met veel plezier gelezen, ziet input vanuit raad er duidelijk in terug en m.n. 

ook veel aandacht voor preventie. Onderschrijft visie op en uitgangspunten bij schuldhulp-

verlening, vooral ook de specifieke aandacht voor gezinnen met kinderen. Terug te vinden 

is de complexe problematiek die kan ontstaan door ongelijke incassomogelijkheden en de 

strengere sociale wetgeving. Ook de invorderingsmogelijkheden van het Rijk zorgen soms 

voor onoplosbare situaties. Is blij met de, ook landelijke, focus op en onderkenning van dat 

dit probleem. Onderzoek mbt voorkombaarheid van beschermingsbewind door automati-

sche incasso's door uitkeringsinstantie is goede zaak, niet alleen vanwege het financiële 

voordeel voor de gemeente maar ook omdat zo'n bewind de burger iedere regie en het dus 

zelf weer gaan regelen van financiën zo beneemt. Permanente kwaliteitsbewaking van de 

uitvoering van schuldhulpverlening is van belang. Dat GKB dit zelf doet lijkt wat op een 



 6 

slager die zijn eigen vlees keurt, VVD is echter al met al zeer tevreden met dit beleidsplan.  
Van Dijk Constateert brede instemming met beleidsplan, dat na bepaling van de kaders in feb. jl. nu 

voorligt, en logischerwijs in samenspraak met de GKB is opgesteld omdat daar veel des-

kundigheid is en de gemeente al vele jaren met de GKB samenwerkt. Op landelijk niveau 

zijn dezelfde items aan de orde, het ligt allemaal in elkaars verlengde, maar het is niet zo 

dat de gemeente hierin zomaar de GKB volgt, de gemeente heeft hierin een zeer zelfstandi-

ge rol. BMW hebben al sinds jaren een GR met de GKB en daarom zijn GKB en VKB nog 

apart van elkaar, maar zoals in het stuk staat, werken ze nauw samen o.a. op het punt van 

de workshops die de CU noemde. De ervaring is ook dat de GKB snel kan handelen, dit 

mag ook blijken uit het ontbreken van wachtlijsten, bij calamiteiten staan er zelfs binnen 

enkele dagen al afspraken op de rail. Aan de onderzoeken is nog geen tijdsschema gekop-

peld, het betreft ook verschillende onderdelen. Vanzelfsprekend worden uitkomsten ervan 

aan de raad voorgelegd en bij de rapportages wordt de stand van zaken ook gemeld. Niet 

alles zal in één keer gebeuren, het is ook een voortzetting van beleid zoals CU al zei, maar 

wordt nu opnieuw in een beleidsplan vastgelegd. Een aantal onderwerpen is speciaal be-

noemd, of het nu om ouderen gaat - waar het CDA de vorige keer op doelde -  of jongeren 

waar anderen op doelen, of zzp-ers die nu een nieuw aspect zijn wat echter wel in dezelfde 

lijn zit; in het beleidsplan zijn bijv. ook mogelijkheden voor ondernemers opgesomd. Alle 

fracties hebben beschermingsbewind benoemd. Stelling van CDA om het aan de markt 

over te laten is op zich te respecteren, maar ervaring is dat mensen die onder bescher-

mingsbewind zitten ondanks aanpassing van de regels soms toch van de regen in de drup 

belanden. En ondanks dat CDA proeft dat de GKB alles in de markt zet, is de ervaring met 

GKB en VKB wel dat het met hen veel beter stuurbaar is, tegen minder kosten, en dat men-

sen uiteindelijk beter af zijn. Wil ook duidelijk stellen dat de gemeente noch de GKB zaken 

van mensen overneemt; de eigen verantwoordelijkheid is van enorm belang. GKB en ge-

meente zijn geen Sinterklaas die uitdeelt. Mensen die op welke wijze dan ook in problemen 

zijn geraakt, worden geholpen hun zaken weer blijvend op orde te krijgen, om te zorgen dat 

hun situatie weer tot rust komt, dat ze verder kunnen en weer uitzicht hebben, op meer dan 

alleen financieel gebied. Bij recidive wordt heel sterk gekeken wat er dan moet gebeuren. 

Eigen verantwoordelijkheid en inzet staan dus voorop. Op 5 april zijn daar voorstellen voor 

gedaan. Vandaag is het pamflet `naar een betere aanpak van schulden en armoede`aan de 

Tweede Kamer aangeboden door VNG, Divosa en samenwerkende kredietbanken. PvdA 

doelt waarschijnlijk op uitspraak staatssecr. Klijnsma, dat kosten voor beschermingsbewind 

in het totale pakket zitten en gemeenten het maar zelf uit moeten zoeken, maar vandaag 

heeft Klijnsma onderkend dat het Rijk mede debet is aan de schuldenproblematiek. 
Heres Belangrijker dan de data van e.e.a. vindt de PvdA welke voorstellen er nu precies bij ge-

noemd pamflet zijn aangeboden. 
Van Dijk Stuk over betere schuldhulpverlening vdhv. Divosa en VNG is reactie op wat mw. Klijns-

ma heeft gezegd. Bedum ondersteunt dat stuk. Zal het in leesmap leggen. Invorderingsmo-

gelijkheden van Rijk zijn inderdaad een factor. Vandaag is ook benoemd dat als er schul-

den zijn, er met iedereen inclusief de belastingdienst afspraken nodig zijn en het Rijk zich 

daar niet buiten moet stellen. Helaas is pas vandaag ontdekt dat het advies van de cliënten-

raad niet bij de stukken zat, gelukkig was dat advies positief. Origineel van dat advies zal 

de raad nog worden verstrekt. Inzake Wmo of jeugd wordt de Wmo-adviesraad om advies 

gevraagd, inzake werk en inkomen wordt de cliëntenraad om advies gevraagd. In de toe-

komst komt het wellicht tot een andere constructie. Maatjesproject wordt gedaan samen 

met St. Welzijn en dienstverlening en staat los van wat ihkv. basisondersteuning en con-

tracten op dat vlak wordt gedaan. De uitkomst van het koepelcontract is inmiddels gepubli-

ceerd, waarmee de vertrouwelijkheid van door PvdA genoemde memo is komen te verval-

len; vraagt cie. overigens wel daar met wijsheid mee om te blijven gaan, maar bekend is 

dus nu wel hoe gemeente met basisondersteuning verder gaat. Heeft al toegezegd meervou-

dige problematiek in gezinnen breed op te pakken, indien daarvan sprake blijkt te zijn. Uit 

artikel in DvhN over mbo-ers blijkt nog eens dat jongeren vatbaar zijn voor het maken van 

schulden, m.n. wanneer ze eigen ziektekosten moeten betalen en ook nog gokverslaafd zijn, 
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zijn er grote risico's voor hun toekomst. Het is niet apart genoemd in dit plan maar heeft de 

aandacht van het college ihkv jongerenbeleid. Diaconie is niet m.n. genoemd. Met Humani-

tas, die veel ondersteuning biedt aan mensen bij hun administraties, is er heel goed overleg. 

Wellicht kunnen daarnaast ook kerkelijke organisaties/diaconieën nauwer betrokken wor-

den. Gaf al aan dat college wil kijken wat met de GKB binnen BMW kan worden gedaan 

inzake beschermingsbewind. Als het verbetert, gaat dat punt vervallen en zou het er alleen 

maar beter van worden, maar tot nu toe gaan niet alle signalen die kant op. Deelt nadruk 

van VVD op waarborgen van kwaliteit van schuldhulpverlening. Het hangt wel m.n. van de 

inzet van de cliënt zelf af of diens traject uiteindelijk succesvol verloopt, maar gemeente en 

GKB zullen de kwaliteit van de schuldhulpverlening verder ook bewaken.  
Fracties Danken wethouder voor beantwoording en gedane toezeggingen.  
Rutgers Achterdocht die CDA had tav. wijze van organiseren van bewindvoering is wat weggeno-

men, GKB heeft weliswaar rol in schrijven van plan gehad maar gelukkig stoelt het op deze 

manier organiseren van e.e.a. op recente ervaringen. 
 

6. Rondvraag 
Heres Op 31-3 is Bedum van 13.25 tot 22.10 u door een hardnekkige stroomstoring getroffen die 

opvallend genoeg vrijwel geen publiciteit kreeg, ook niet op www.bedum.nl; had enige 

tekst en uitleg verwacht. De uitzonderlijk lange storing had veel impact op Bedumer sa-

menleving, winkels en bedrijven sloten hun deuren vroegtijdig, Jumbo doneerde meerdere 

trucks met levensmiddelen aan voedselbank Groningen. Daarnaast was ook telefoonverkeer 

ernstig verstoord tot onmogelijk. Meent te weten dat aan zo´n calamiteit ook financiële ge-

volgen zijn verbonden voor energietransporteur Enexis, op wier storingsoverzicht werd 

vermeld dat meer dan 10.000 aansluitingen zijn getroffen. Vragen. Kunnen verbruikers in 

aanmerking komen voor schadeloosstelling door Enexis? Zo ja, hoe ziet die regeling eruit 

en op welke wijze worden Enexisklanten daarover geïnformeerd? Hoeveel schade heeft 

gem. Bedum geleden en waaruit bestond die? Zijn er extra veiligheidsmaatregelen getrof-

fen c.q. is er een calamiteitenplan in werking getreden? Wordt deze calamiteit geëvalueerd 

en is gem. Bedum daarbij betrokken? Welke lessen trekken betrokken partijen hieruit voor 

de toekomst? Waarom is de energievoorziening zo extreem lang onderbroken geweest? 
Bakker Heeft zich ook wat verbaasd over geringe aandacht voor de storing in de media maar daar 

gaat gemeente gelukkig niet over. Heeft zich wel afgevraagd hoe het zit met afspraken over 

een zo'n lange stroomstoring in veiligheidsregio. Is prima geïnformeerd door brandweer-

commandant maar moest ook van hem ipv VR (die dat had moeten doen) vernemen dat er 

na enkele uren naar GRIP1 is opgeschaald. Heeft crisisbeheersingsmanager ook om ophel-

dering gevraagd. Kan over toepassing van GRIP1 verklaren dat het zich liet aanzien dat er 

binnen enkele uren weer stroom zou kunnen worden geleverd maar dat dat moment adhv. 

de constateringen telkens moest worden uitgesteld. Dat neemt niet weg dat info richting 

bevoegd gezag beter had gemoeten en niet (alleen) via het informele kanaal van de brand-

weercommandant. De eerste paar vragen betreffen de relatie tussen Enexis en haar afne-

mers. Op website van Enexis staat vermeld dat afnemers volautomatisch naar gelang van 

het aantal uren uitval een compensatievergoeding kunnen krijgen - vooral een vergoeding 

voor ondervonden ongemak. Bedrijven kunnen ook echt schadevergoeding vragen ism. 

schade die ze hebben geleden. Dat traject duurt langer, kost meer moeite maar er zijn ook 

een paar uitsluitingsgronden voor waaronder overmacht, dus het is de vraag of Enexis er 

verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De gemeente heeft uiteraard ook schade gele-

den, hoewel dat vooral zit in een beperkter gebruik van de sportaccommodaties door de 

storing. Er zijn ook mensen op pad gegaan om allerlei installaties weer op te starten van cv-

installaties tot en met alarminstallaties en rioolgemalen. Wat dat betreft mag gemeente zelf 

zich gelukkig prijzen dat zij sinds enige jaren over een generator beschikt die het gemeen-

tehuis in elk geval van noodstroom voorziet, dus de gemeente kon met de belangrijkste ap-

paraten gewoon blijven functioneren. Enexis onderzoekt oorzaken van storingen standaard 

om lessen te trekken tav vergelijkbare trafostations maar ook om precieze oorzaken te her-

leiden ism. wat vroeger de KEMA was, dat als onafhankelijk instituut opereert naar leve-
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ranciers. Het vergt wel enkele maanden. Gemeenten worden alleen maar geïnformeerd als 

er raakvlakken met hen zijn. Ziet die vooralsnog niet omdat naar verluidt de oorzaak vooral 

moet worden gezocht in technische onvolkomenheden. Maar Enexis heeft hem wel toege-

zegd dat als er sprake is van raakvlakken met de gemeente, het college op de hoogte zal 

worden gesteld van de uitkomsten; en als dat zo is, krijgt ook de raad dat te horen. 
 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur. 
 

 

Vastgesteld in de vergaderingen van 18 en 19 mei 2016, 

 
 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 7 april 2016 
Van Dijk 5. Plan schuldhulpverlening Bedum, De Mar-

ne, Winsum 2016 - 2020 
Stuk over betere schuldhulpverlening van de hand 

van Divosa en VNG komt in leesmap te liggen. 
Van Dijk 5. Plan schuldhulpverlening Bedum, De Mar-

ne, Winsum 2016 - 2020 
Raad krijgt origineel van advies van cliëntenraad 

nog verstrekt. 

 


