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

8 juni 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

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

Kuiper, Rutgers-Swartjes 

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Reijsoo 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Verslag gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 3 mei 2017 (ter vaststelling) 
Tekstueel 

/ n.a.v. 
Verslag VROM-gedeelte wordt aangepast vastgesteld (zie verslag VROM 7-6-17) en ABZ-

gedeelte wordt ongewijzigd vastgesteld. Toezeggingen ABZ-gedeelte zijn alle afgehandeld.  
 

3. Jaarstukken en jaarrekening 2016 GR Werkplein Ability 
Alle frac-

ties 
Zijn content met het mooie positieve resultaat van € 60.000,- 

Kuiper Complexe klus van samenbrengen en herstructureren van onderdelen, ontwikkeling van 

nieuw beleid en inrichting van GR wordt gelet op pos. resultaat naar behoren geklaard. 

PvdA Bedum spreekt waardering daarvoor uit en voor de daaruit blijkende soepele samen-

werking tussen partijen waaruit mag blijken hoe het Hogeland gaat functioneren. Akkoord.  
Doesburg Meevaller van meer dan € 0,5 mln. was verrassend omdat hij op de valreep ontstond. Ak-

koord met toevoeging van meevaller aan AR, geen behoefte aan indienen zienswijze. 
Koster Prima dat er extra opdrachten in laatste kwartaal zijn binnengehaald, maar adequaat begro-

ten blijft nodig om onnodig beslag op gem. begroting te vermijden. Politieke ontwikkelin-

gen waar Ability mee te maken heeft maken financieel doorzicht lastig. Dat Ability veel in 

mensen investeert is alleen maar goed. Complimenten met resultaat, akkoord.  
Journée Resumeert ontwikkeling in ‘16. Er is hard gewerkt aan implementatie van nieuwe organisa-

tiestructuur. Jaarverslag verantwoordt nog resultaat van het oude Ability en geeft goed 

overzicht van de ontwikkelingen. Geen opmerkingen of vragen, akkoord. 
Vd Kolk Dankt voor ondersteuning. Resultaat van € 60.000,- viel positief uit tov. wat begroot was. 

Deelt insteek van CDA om niet te ruim begroten en zo maximaal over te houden voor an-

dere uitgaven. Er wordt nog hard gewerkt aan verdere implementatie van het op 29-9-16 

opgestarte Werkplein, volledig functionerend zoals beoogd is het nog niet, ook het opstel-

len van de nieuwe begroting is niet eenvoudig. Is positief over groei van aantal detacherin-

gen afgelopen jaar van 26,4 naar 39,1 fte, wat ook meer aan de doelstellingen van de Parti-

cipatiewet beantwoordt. Dat afd. Business Post is opgeheven omdat de kosten niet opwo-

gen tegen de opbrengsten geeft blijk van kritische blik naar eigen organisatie die van Abili-

ty wordt verwacht; betr. medewerkers hebben wel andere plek gekregen binnen Werkplein. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de komende raadsvergadering kan. 
 

4.  Financiële jaarstukken 2016-2018 en Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen 
Kuiper Niet door vrees ingegeven mondiale trends om veiligheid met enorme investeringen zeker 

te stellen maar nut en noodzaak moeten bij vaststelling van veiligheidsbudgetten leidend 

zijn. Niet dat de VR-stukken blijk geven van overspannen spenderingsdrang, maar het gaat 

om grote bedragen en juist dat vereist extra zorgvuldigheid en onafhankelijk denken, geeft 

college graag mee zich daarvan bewust te zijn. PvdA gaat akkoord met het voorstel. 
Doesburg VR heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan bereiken van doelen, vooral de indrukwekkende 

lijst van zaken waar de brandweer zich mee beziggehouden heeft is een compliment waard. 

Jaarrekening sluit met positief resultaat maar VR moet taken en middelen in balans en 

huishoudboekje op orde zien te krijgen. CU heeft geen behoefte om zienswijze in te dienen. 
Rutgers Complimenteert college voor helder taakgebruik in stukken. VR is een netwerkorganisatie. 

Gaat er vanuit dat in meerjarenperspectief een strategie wordt uitgezet om een goede balans 

tussen taken en middelen te behouden. Licht positief resultaat over’16 stemt tevreden. In 
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begroting ’17 staan substantiële bedragen die grotendeels zijn opgelegd door landelijk be-

leid. Heeft pfh zicht op gevolgen hiervan voor Bedum? Dreigt landelijk opdoemend beeld 

van tekort aan brandweervrijwilligers ook in Bedum? Overleg van VR met NCG over con-

tinuering van compensatie van uit te voeren taken stelt niet gerust, per juli ’17 stopt het 

programma Aardbevingen omdat continuering van financiering ervan door het Rijk ondui-

delijk is. Komt daar op terug bij a.p. 7. CDA gaat akkoord met het voorstel. 
Journée VRG is geprofessionaliseerd in een tijd van veranderingen die het gevoel van veiligheid bij 

burgers onder druk zetten. Naast mondiale thema’s zijn ook de aardbevingen een belangrijk 

thema. Vraagt ivm. toelichting op actualisatie Begroting ’17 of al duidelijk is hoeveel NCG 

van de kosten agv. aardbevingen gaat vergoeden. Een stuurgroep gaat zich daar op werpen. 

Takenevaluatie VRG geeft duidelijk beeld van problematiek, is benieuwd hoe keuzes gaan 

uitvallen om takenpakket van VRG duurzaam in evenwicht te brengen met de beschikbare 

middelen. VVD gaat ook akkoord met voorstel. 
Van Lente Net als bij Ability wordt dit jaar afgesloten met een klein plusje en is er komende jaren een 

structurele opgave. VRG bestaat sinds ’14 en staat op het punt zich verder door te ontwik-

kelen. Dat is nodig omdat betrokkenheid van de samenleving bij het thema veiligheid toe-

neemt; omdat de organisatie eraan toe is na omzetting van wat aan de VRG voorafging; en 

omdat de financiën toe zijn aan een duurzame balans tussen taken en middelen, wat de 

fracties ook hebben benadrukt. Zal compliment van CDA over leesbaarheid van de stukken 

en van CU over het vele wat de brandweer heeft bereikt, overbrengen. Die complimenten 

gelden ook de vrijwilligersploeg in Bedum. Het potentieel is goed gevuld, (potentieel) 

nieuwe leden zijn toegetreden c.q. tonen belangstelling maar punt van zorg en aandacht 

blijft of de vrijwilligers hun taak in balans weten te houden met hun dagelijks leven en of 

de pool vrijwilligers wel gevuld kan blijven in de toekomst. Voor ’17 is € 16.349,- aan 

aanvullende middelen nodig ivm. aanvullende indexering, veilig en schoon werken en een 

technische aanpassing ivm. een fictief aandeel in het Gemeentefonds voor O&V. Is evenals 

cie. benieuwd hoe taken en middelen duurzaam in balans kunnen worden gebracht, het rap-

port van AEF duidt wat richtingen maar voor complexe vraagstukken zijn er zelden  simpe-

le antwoorden. De middelen voor alles wat in de VR gedaan wordt rond aardbevingen zijn 

zeker gesteld tot juli a.s., voor daarna lopen er gesprekken vanuit de NCG, die – dit terzijde 

– er niet makkelijker op worden nu er nog geen nieuw kabinet is.  
Voorzitter Constateert dat ook VVD en CDA akkoord zijn en dit door kan als hamerstuk naar de raad.  
. 

5. Actualisatie begroting 2017 uitvoering Sociaal Domein 
Kuiper Stemt in met voorstellen maar vindt ze lastig op hun merites te beoordelen vanwege de ge-

combineerde onzekerheden en grote bandbreedtes. Het is kennelijk een kwestie van af-

wachten hoe e.e.a. zich ontwikkelt. De PvdA is, wat de uitkomsten ook zullen zijn, voor 

behoud van eventuele overschotten voor het sociale domein: alles wijst erop dat het voor de 

minst draagkrachtigen er niet makkelijker op wordt, dus elk beetje extra dat voor hen gere-

serveerd kan worden is meer dan welkom. Krijgt uit het geheel van info over het sociaal 

domein het gevoel dat de thema’s jeugd en Wmo enerzijds en participatie anderzijds zich 

steeds meer langs gescheiden lijnen ontwikkelen. Daardoor kunnen schotten en hokjes in 

de regelgeving ontstaan met vervelende consequenties voor de doelgroep. Vraagt college 

om extra alert te zijn op dit gevaar en alles in het werk te stellen om wrikkende en conflic-

terende regelgeving te voorkomen. 
Doesburg CU heeft er geen bezwaar tegen om het extra benodigde geld ivm te laag ingeschatte kosten 

uitvoering taken sociaal domein uit de reserve Sociaal Domein te putten. Akkoord.   
Koster Transformatie komt goed in beeld door de monitoren Sociaal Domein. Resumeert voorstel. 

Dat het managen van het werk en het op gang brengen van de beoogde transformatie inves-

teringen vergt is logisch en is goed onderbouwd, maar het CDA roept het college op om te 

zorgen dat het bij deze dotatie blijft. Complimenteert het college overigens met de heldere 

presentatie van de financiële staat van het sociaal domein. Akkoord met voorstel. 
Journée In presentatie die CDA noemde en achterliggende stukken is uitvoerig ingegaan op alle 

mogelijke aspecten, toch is financiële toekomst van sociaal domein nog erg onduidelijk. De 
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onzekerheid blijft, maar de VVD ziet geen andere keus dan instemmen met de 9 punten.  
Van Dijk Als cie./raad niet akkoord zou gaan zou dit het college in de problemen brengen, dan kon 

de uitvoering niet verder gestalte gegeven worden. Deelt oordeel PvdA, vindt de cijfers zelf 

ook moeilijk te beoordelen, maar ook oordeel CDA dat een goede inzet nodig is om de 

transformatie goed vorm te geven. Uitgangspunt was en is nog steeds budgetneutraal wer-

ken maar geconstateerd is dat voor de uitvoering gewoon meer inzet nodig is. Met een ver-

zoek om aanvullende dotatie naar de raad komen is zeker niet de bedoeling, maar aan het 

gedetailleerd overzicht van inkomsten en uitgaven is te zien hoe het domein zich ontwik-

kelt voor wb. jeugd en Wmo, zowel in negatieve als positieve zin. College is er heel alert 

op, maar te zien is ook aan de meerjarenraming dat de reserves waar nu nog uit geput wordt 

om extra kosten mee te dekken, slinken. PvdA vraagt om alertheid op gescheiden lijnen. 

Colleges zetten in op integraal werken, ze pakken problematiek waar mogelijk gezamenlijk 

op en kijken hoe dubbeling kan worden vermeden. College blijft dus alert op het niet uit 

elkaar gaan lopen van jeugd, Wmo en participatie maar het is goed dat de PvdA daar de 

vinger bij legt. Vindt het in dit verband overigens zorgelijk dat het Rijk zich beraadt op het 

terugbrengen van een op onderdelen gesplitste uitkering voor het sociaal domein naar één 

gerichte doeluitkering en dat er meer tijd nodig is om tot die integrale uitkering te komen. 

Vreest dat het Rijk straks op positieve bedragen zoals die er zijn bij de Wmo, gaat korten 

maar dat niet zal bijplussen bij onderdelen waar een tekort op is zoals jeugd. Dat vergt ook 

alertheid, politieke lijnen zullen benut moeten worden om dat tij te keren. Op dit moment 

staan BWME er goed voor met extra inzet, op de voorliggende wijze verwachten BWME 

dat ze hun burgers goed van dienst kunnen zijn op de terreinen jeugd, Wmo en participatie. 

Maar de oproep om waakzaamheid is goed gehoord. Het is goed dat de PvdA het behoud 

van de voorschotten voor het sociaal domein benoemt, dat is ook de inzet van de colleges 

en raden maar het is geen vanzelfsprekendheid: de huidige raden c.q. raad van Hogeland 

kunnen daar ook andere keuzes in maken. Het waarom van de reserve moet steeds onder-

bouwd worden, waarschuwde daarom al voor de dalende trend in die reserves.  
Kuiper Vraagt of college al weet of de andere BMWE-gemeentes op dezelfde lijn zitten als Bedum 

qua omgang met overschotten in het sociaal domein.  
Van Dijk De overschotten verschillen. Bedum en De Marne scoren daar gunstiger in dan Winsum en 

Eemsmond. Maar wat voorligt is ook één stuk, heel BMWE hanteert dezelfde gedragslijn, 

in de staatjes zijn alle plussen en minnen ook op dezelfde wijze in de reserves opgenomen. 

Het zou ook gek zijn als BMWE daar intern verschillend mee om zou gaan op dit moment. 
Voorzitter Constateert dat dit onderwerp als hamerstuk naar de komende raad kan. 
 

6. Bespreking Monitor Sociaal Domein 4-de kwartaal 2016 
Heres PvdA heeft ditmaal geen detailvragen. Hoge werkdruk en dubbele backoffice systemen val-

len (weer) op in deze monitor. Heeft niets vernomen van actualisatie minimabeleid die ge-

noteerd staat voor het 1
e
 kwartaal ’17, wanneer is die te verwachten? Op 12-1 jl. is afge-

sproken in het vervolg te monitoren per half jaar. Wethouder zou dit naar poho-overleg 

meenemen. Op voorlichtingsbijeenkomst in het Rietland te Zuidwolde werd aangekondigd 

dat er een managements- en bestuurlijke rapportage zou komen. Gaat ervan uit dat de eerste 

halfjaarlijkse rapportage de 1
e
 maand na het zomerreces voorligt, de 2

e
 rapportage kan dan 

wat de PvdA betreft in feb. ’18 volgen. Zou het zo met pfh willen afspreken. 
Doesburg   Belangrijkste reden voor verlaging frequentie monitor was dat kwartaaledities te weinig 

nieuws te melden hadden. Ook voorliggende monitor verschilt weinig van de vorige. Ook 

de CU viel de hoge werkdruk op, vindt het zorgelijk dat dit structureel lijkt te worden: de 

grens tussen de werkdruk net wel en net niet meer aankunnen is maar dun en een hoge 

werkdruk kan ook leiden tot fouten, wat mede reden was om de monitor tot halfjaarlijks te 

beperken. Bij vorige agendapunt bleek al dat uitvoering taken binnen sociaal domein met 

huidige personele inzet niet lukt. Dat was mede reden tot aanpassing van de begroting. 

Hoopt dat er gauw iets aan de werkdruk gedaan kan worden. Verder trokken datalekken de 

aandacht. Die zijn zorgwekkend als je zorgvuldig met info van cliënten wilt omgaan. Ge-

lukkig blijkt er een privacyfunctionaris te worden aangesteld. Is die inmiddels aangesteld? 
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Koster Voornemen van college om nog in ’17 met nieuw model monitor te komen is goede ont-

wikkeling. Meer grip op sociaal domein waartoe CDA in ’15 opriep is verkregen door 

voorliggende monitor. Nu na een aantal jaren is het belangrijk het sociaal domein in ver-

trouwen neer te leggen waar het hoort. Vindt detailniveau te hoog. Kwesties met printers 

e.d. zijn des colleges en niet aan de gemeenteraad. Monitor mag wat CDA betreft een onsje 

minder en zelfs aansluiten op reguliere P&C-cyclus, ook al omvat het sociaal domein 1/3 

van het gemeentelijk budget. Zal college niet op details bevragen, is verheugd de PvdA 

daarbij aan zijn zijde te vinden. Wens om budgetneutraliteit bij uitvoering Jeugdwet staat 

erg onder druk cq. is zelfs kopje onder gegaan. Een van de uitgangspunten bij invoering 

van de Jeugdwet was dat van integrale vroeghulp. Welke acties zijn daar op genomen? Is er 

bijv. contact geweest met sportclubs over het vroegtijdig herkennen van non-conform ge-

drag bij jongeren en welke stappen een club dan kan zetten? Deelt pfh het inzicht van des-

tijds dat met integrale vroeghulp minder specialistische zorg nodig is in dezen? Las ook dat 

gestreefd wordt naar integrale toegang, echter, de ervaring is dat één team weliswaar nood-

zakelijk is maar ook ingewikkeld is ivm waarborg van privacy van inwoners. Heeft college 

daar aandacht voor? Hoe voorkomt college bijv. dat een melding over een inwoner inz. 

Wmo, terecht komt bij een medewerker die belast is met uitvoering van de Jeugdwet? 
Journée Integraal werken klinkt mooi maar geeft veel problemen wat privacy en werkdruk betreft. 

Las een stuk in de NRC over psychiaters die aan de bel trekken dat er zo wisselend gewerkt 

wordt vanuit gemeentes dat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn, velen hebben ook ont-

slag genomen omdat ze niet meer zo willen werken. Zorgen over jeugdbeleid zijn alleszins 

terecht, ziet daar niet snel verbetering in komen, hoort soms over heel vervelende situaties.  
Van Dijk Er worden extra mensen in dienst genomen, maar werkdrukreductie is ook een kwestie van 

tijd en goed organiseren, verwacht wel dat de middelen die nu beschikbaar zullen zijn toe-

reikend zijn, nog weer extra middelen vragen is niet de bedoeling, zo werd al gezegd bij 

a.p. 5. 4
e
 kwartaal ’16 speelt dit punt nog wel, zoals eerder al is gezegd is er gewoon tijd 

nodig om alles goed voor elkaar te krijgen. Jan Rotmans op VNG-bijeenkomst riep op om 

niet te blijven verdrinken in mooie termen als transitie en transformatie maar het gewoon te 

gaan doen met de professionaliteit die je voorhanden hebt; maar ook reëel te blijven in je 

verwachtingen over resultaat; probleem met jeugd in het sociaal domein los je niet snel op, 

daar moet je de tijd voor nemen en resultaten op langere termijn zien. Aan de voorkant in-

terveniëren is minstens zo belangrijk. Intussen heb je wel met de uitvoering van alledag te 

maken en daar heb je je mensen voor nodig. Inderdaad zijn problemen met printen en wifi 

natuurlijk teveel detailniveau maar ze schetsen wel waar je bij de uitvoering zoal tegenaan 

loopt. Niet kunnen printen is voor sommige medewerkers geblokkeerd. Dat komt voor en 

zijn dus zaken die opgelost moeten worden. Datzelfde geldt voor de backoffice: het lijkt al-

lemaal simpel om systemen op elkaar aan te sluiten maar als gemeente wil je ook dat sys-

temen op het gemeentelijk systeem aansluiten en dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dat 

kost allemaal tijd en soms moet je gewoon met verschillende systemen naast elkaar blijven 

werken:  het is niet anders; ook dat is een kwestie van tijd en is, zo leert de ervaring, soms 

heel lastig te verhelpen. Behalve de voorliggende rapportage ligt er zelfs ook nog een rap-

portage van het 1
e
 kwartaal van 2017, die is dunner maar nog wel weer gemaakt; het is een 

verkorte weergave. Verwacht dat er na de zomer een MR ligt die over een half jaar terug-

blikt maar dan ook vooruitkijkt en conclusies trekt over welke beweging prevaleert, wat 

aandacht vereist en wat dit betekent voor het integraal werken. Hoopt dat het september en 

februari wordt, het wordt in elk geval 2 keer per jaar. Er is inmiddels een, misschien nog 

tijdelijke, privacyfunctionaris; aan die voorwaarde wordt voldaan. VVD en ook CDA noe-

men (weer) het punt van privacy. Het is een spanningsveld. Enerzijds is het streven de bur-

ger zo goed mogelijk te bedienen en op weg te helpen. Anderzijds mag bepaalde info niet 

gedeeld worden. Daar is de gemeente aan gehouden. Natuurlijk hebben alle medewerkers 

die met jeugd, Wmo etc. bezig zijn een belofte afgelegd maar er zit nog wel verschil in wat 

al dan niet gedeeld mag worden. Er zijn voorwaarden opgenomen dat privacygevoelige ge-

gevens niet zomaar bij iedereen op het bureau kunnen komen, niet iedereen kan bij die info, 

sommige info is ook afgeschermd. Sluit echter niet uit dat er fouten gemaakt worden maar 
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er wordt wel heel zorgvuldig mee omgegaan. Aan de andere kant is privacy, wanneer een 

integrale aanpak juist in het belang van de cliënt is, minder belangrijk omdat dan het belang 

van de klant ook vooropstaat. Deelt opm. CDA over integrale vroeghulp: hoe kun je pre-

ventief werken en organisaties er aan de voorkant bij betrekken. CDA noemt sportvereni-

gingen. Daar zijn niet speciaal contacten mee maar het is al wel eens besproken. Ook dat is 

een kwestie van tijd maar ook van gevoeligheid. Verenigingen zijn er op informele wijze 

op geattendeerd om alert te zijn op bijv. afwijkend gedrag en kijken welke routes bewan-

deld moeten worden om te voorkomen dat zaken ontsporen. Er zit ook een andere kant aan. 

Als je denkt iets snel te moeten signaleren kan er ook grote schade ontstaan. Voor beide 

kanten moet je oog hebben. Je moet gevoel hebben voor wat er precies gebeurt. Hetzelfde 

dilemma speelt ook bij kinderopvang en scholen: de betrokken professionals signaleren 

dingen maar hebben moeite met hoe daarmee om te gaan. Maar terecht merkt CDA op dat 

als je daar samen alert op bent, dit misschien een hoop ellende helpt voorkomen. De ge-

meente heeft daar dus zeker aandacht voor. Voor w.b. opmerking VVD over psychiaters, 

was vandaag nog in het nieuws dat psychiaters zeggen dat het aan gemeenten ligt dat het 

niet goed gaat. Is dat niet met hen eens. Weet ook dat het GGZ zich tot het uiterste heeft 

verzet dat het naar de gemeente over zou gaan omdat hun manier van werken en financie-

ring m.n. daardoor aanzienlijk beperkt werd. Dat is ook een aspect om niet uit het oog te 

verliezen. In de prov. Groningen is alles geregeld via het RIGG. In voornoemd verhaal was 

de teneur dat de gemeenten het niet goed doen en de klacht dat met elke gemeente contrac-

ten gesloten moeten worden maar dat is niet zo: in de prov. Groningen is dat met 23 ge-

meenten gezamenlijk georganiseerd. Enige nuance is dus soms ook op zijn plaats.  
Vd Kolk Bedankt PvdA voor vraag hoe het staat met het minimabeleid, kan in dat verband alvast 

melden wat anders via het op de LTA vermelde memo inz. minimabeleid naar raad/cie zou 

komen. Wb. minimabeleid loopt het huidige beleidsplan t/m 2018. Aan dat beleidsplan 

hangt een uitvoeringsnota Meer doen met minima. In die nota staan de regelingen voor de 

minima en de subsidies voor organisaties die met minima werken. Dat wordt nu bekeken, 

onderzocht en herijkt/geüpgraded. Daarover worden cie./raad geïnformeerd naar verwach-

ting in het 3
e
 kwartaal. 

 

7. Uitgangspunten nieuw schadeprotocol NCG 
Voorzitter Geeft PvdA, op wier verzoek dit punt is geagendeerd, als eerste het woord.  
Heres NCG gaf op bijeenkomst op 11 mei jl. in Middelstum inz. een nieuw schadeprotocol een 

heldere presentatie, zette zijn positie in het geheel duidelijk neer en drong er bij de aanwe-

zige raads- en statenleden op aan om een sterke betrokkenheid aan de dag te leggen. Daar-

om ook vroeg de PvdA dit nieuwe protocol voor deze cie. te agenderen. PvdA heeft veel 

sympathie voor de 16 uitgangspunten die de Groninger Bodembeweging op papier heeft 

gezet. Concludeerde op 11 mei dat NCG veel van die uitgangspunten heeft gehonoreerd. Is 

dan ook blij met de op 23 mei jl, .kennelijk bereikte doorbraak in het proces. In intensief 

overleg hebben het Groninger Gasberaad, de 12 gemeenten en de provincie zich kunnen 

vinden op 4 pijlers en concrete invulling die basis zullen zijn voor het nieuwe schadeproto-

col. Dit maakt integrale aanpak van alle aan aardgaswinning gerelateerde problemen moge-

lijk. Het resulterende document wordt nu met NCG besproken. PvdA kan zich vinden in 

deze afspraken en geeft Bedums vertegenwoordiger in dezen daarmee graag steuntje in de 

rug. Vraagt of zij al weet wanneer het overleg met de NCG gaat plaatsvinden. Neemt aan 

dat daar een terugkoppeling op komt naar de raad. Vraagt of al iets meer bekend is over het 

gesteggel over kosten van de bevingsbouw -  als dat nu ook even aan de orde mag zijn.   
 De Jonge CU is blij met notitie mbt vorming van nieuw schadeprotocol dat blijkens de ondertekening 

mag rekenen op een breed draagvlak. Terecht wordt in de notitie opgemerkt dat de rijks-

overheid een financiële verantwoordelijkheid heeft. Immers, de NAM is uitvoerder van de 

gaswinning maar de opbrengsten gaan grotendeels naar de staat. Onderschrijft daarom ook 

de vier in de notitie beschreven pijlers. Hoopt dat NCG het breed gedragen initiatief om-

armt en met EZ z.s.m. komt tot een nieuw schadeprotocol.  
Rutgers Datum waarop NCG nieuw schadeprotocol in werking wil laten gaan komt heel rap nabij. 
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Komt het met de 4 pijlers ook in orde op 1 juli? Geeft NCG gehoor aan die 4 pijlers? CDA 

kijkt uit naar de nieuwe werkwijze maar is er nog niet gerust op. Nakomen van afspraken is 

van essentieel belang om het vertrouwen terug te winnen, dus laat de NCG op of voor 1 juli 

a.s. dan ook duidelijkheid verschaffen. Wil in dit verband ook terugkomen op de gesprek-

ken die de VRG met de NCG voert over de financiering van het programma Aardbevingen. 

Het kan toch niet waar zijn dat de continuering van zo’n belangrijk programma voorwerp is 

van discussie? Vraagt pfh om dit mee te nemen in haar gesprekken met de NCG. 
Journée Heeft niet veel opmerkingen over het rapport, VVD wacht het af. 
Van Lente De 4 pijlers zijn resultante van gesprekken tussen de gemeentelijke en provinciale bestuur-

ders. Zoals uitgelegd op 20 april vertegenwoordigen de gemeentelijke bestuurders aldaar de 

overige gemeenten die niet aan tafel zitten. Constateert dat de elkaar toen goeddeels over-

lappende lijstjes van bij schadeafhandeling te hanteren principes van college en raad waar-

onder onafhankelijkheid, menselijke maat, verantwoordelijke staat en rechtvaardigheid ook 

terugkomen in voorliggende notitie en veelal zelfs letterlijk. Alle fracties en de PvdA nog 

eens extra, steunen dit. De vraag naar de stand van zaken is terecht: 1 juli is niet ver weg. 

Kent de dagkoersen niet maar maatschappelijke partijen en bestuurders hebben elkaar ge-

vonden op deze thema’s, de kunst is nu om de NCG daar ook aan te binden, de NCG die op 

zijn beurt draagvlak heeft te creëren bij EZ, de NAM e.a. partijen zoals bijv. Financiën. Dat 

is dus nog een heel proces, vindt 1 juli zelf ook heel dichtbij, heeft echter nog geen andere 

datum gehoord, dus ofwel alles wordt onder druk vloeibaar of de NCG moet op korte ter-

mijn aangeven of er anders met die datum wordt omgegaan. Gaat er bij gebrek aan andere 

info vanuit dat alles nog op koers ligt voor 1 juli. Stipt nog een paar dingen aan in dit ver-

band. Kan zich voorstellen dat de datum van 1 juli voor veel inwoners van het gebied on-

zekerheid met zich meebrengt. Zei op 20 april al dat veel zaken in de goede richting gaan 

zoals de onafhankelijke schadeafwikkeling, reductie van de gaswinning, het aan boord ne-

men van een aantal aanbevelingen van de onderzoeksraad en de nationale ombudsman. 

Maar inwoners met schade aan hun woning, in onzekerheid verkerend dan wel onderwor-

pen aan versterking van hun woning zitten in een lastig parket. Als overheid moet je je af-

vragen hoe je die inwoners kunt steunen bij wat er op hen afkomt aan nieuwe inzichten en 

maatregelen die impact hebben op hun situatie. College probeert daar ook aandacht voor te 

vragen in alle settingen waarin hierover gesproken wordt incl. het sociaal domein of bijv. in 

een recent gesprek met kerken, om zo ook bewustzijn hiervoor te creëren bij al diegenen 

die ook bij die inwoners komen, van wie sommigen zich misschien niet allemaal zo spon-

taan bij de gemeente zullen melden. De vraag blijft dus hoe je hier als overheid ook een 

beetje outreachend kunt werken. Daar doet het college zijn best voor op de manieren die 

het voorhanden heeft. Financiering hangt samen met onderhandelingen die de NCG in bre-

de zin voert over het schadeprotocol en andere geldstromen die ook weer hernieuwd moe-

ten worden gevonden om de gemeente voor een aantal zaken te compenseren. Het is een 

heel breed palet, heeft vooralsnog vertrouwen in goede uitkomsten van allerlei geheim 

overleg in Den Haag hierover. Zal uitkomsten delen met de raad zodra dat mogelijk is. 
Vd Kolk PvdA vroeg naar stand van zaken bij problemen met de bouw, beide projecten die al ter 

sprake kwamen bij de grex Ter Laan. Heeft toen zijn zorgen erover uitgesproken dat 

PlegtVos, die verplicht is 55 woningen af te nemen, de voorbereiding op de bouw ervan stil 

heeft gezet. Heeft toen ook gemeld dat het traject om volgende fase Bederawalda te realise-

ren erg lang duurt. Partijen zijn inmiddels uitgenodigd, heeft samen met wh. De Vries twee 

goede driehoeksoverleggen gevoerd, één van gemeente, W&B en de NAM, één van ge-

meente, PlegtVos en de NAM. Partijen hebben de intentie om tot overeenstemming te ko-

men. Inz. Bederawalda is er overeenstemming over de wijze van aardbevingsbestendig 

bouwen maar is er nog discussie over hoeveel de NAM gaat bijdragen. Bij PlegtVos is men 

in gesprek met de NAM over realisatie van de bouw van woningen in Bedum. Daar liggen 

nu vervolgafspraken over, zij zijn nu aan zet, de gemeente blijft op het vinkentouw zitten. 
Rutgers Zou graag het misverstand de wereld uit geholpen zien dat mensen nu denken dat het een 

gelopen race is, dat er overeenstemming is over invulling van de 4 pijlers en het alleen nog 

de vraag is of 1 juli gehaald wordt. NCG heeft nog niet concreet gereageerd op de 4 pijlers.  
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Van Lente  Strekking van persbericht is dat de inzet van de bestuurders en maatschappelijke geledin-

gen heel duidelijk is geworden, en dat die samen optrekken is winst, eendracht maakt 

macht; maar dat is inderdaad niet ook al het eindresultaat van de onderhandeling over wat 

het nieuwe schadeprotocol moet zijn; dat is het risico van misinterpretatie in dit stadium, 

echter andersom is het verkrijgen van een goed schadeprotocol gebaat bij zo’n heldere inzet 

aan de voorkant. NCG heeft inderdaad nog niet publiekelijk gereageerd, het is ook nog on-

derwerp van onderhandeling, maar anderzijds heeft de NCG ook een aantal partijen op ho-

gerhand te binden om het protocol tot een succes te maken. Kent stand van zaken daarvan 

niet, weet alleen dat er 1 juli een nieuw schadeprotocol moet liggen. Gaat ervan uit dat de 

inzet van bestuurders en maatsch. organisaties daarin zoveel mogelijk wordt geïncorpo-

reerd, want NCG heeft het belang van draagvlak voor de nieuwe regeling benadrukt. 
 

8. LTA (Lange Termijn Agenda) 
Voorzitter Constateert dat pfh Vd Kolk al heeft gereageerd op verzoek PvdA om termijnen monitor 

sociaal domein in sept. en feb. stipt na te komen.  
Heres Vindt het van belang dat de monitor sociaal domein zo kort mogelijk na het verstrijken van 

de gestelde termijn hier ter tafel ligt. Is tevreden als wethouder dat streven deelt. Zou het 

verder handig vinden als een aantal nog niet ingevulde data op de LTA terug te vinden zijn. 
Voorzitter Constateert dat de LTA hiermee is afgehandeld. 
 

9. Wijziging Verordening Wmo BMWE 2017 (nagekomen) 
Alle frac-

ties 
Voorstel betreft technische kwestie, geen beleidswijziging, gaan akkoord met voorstel. 

Voorzitter Constateert dat dit voorstel als hamerstuk naar de volgende raad kan. 
 

10. Rondvraag 
Griffier Blikt vooruitlopend op mail hierover, vooruit op agenda richting zomervakantie. Cies. 7 en 

8 juni leveren allemaal hamerstukken op. Volgens regulier rooster zou er een raad op 22 

juni zijn maar er is ook een voornemen om een extra cie. ABZ op 27 juni te houden inz. 

begroting Ability, VJN en Jaarrekening gem. Bedum, die vertraging oplopen doordat de 

accountant meer tijd nodig heeft om een goedkeurende verklaring af te geven. Voorstel is 

daarom om 22 juni te laten vervallen, genoemde extra cie. te houden op 27 juni en dan in 

een raadsvergadering direct daarna alle vandaag en gisteren en evt. ook op 27 juni verza-

melde hamerstukken af te tikken, de reserveraad van 6 juli te laten vervallen en op 13 juli 

een extra raadsvergadering te houden om VJN en Jaarrekening gem. Bedum en hopelijk 

ook Begroting Ability vast te stellen; de accountant haalt 6 juli sowieso niet maar hoopt 13 

juli te halen, wat net op tijd is voor de deadline van instemming door de raad voor 15 juli. 

Mw. Van Lente en mw. Journée kunnen die raad niet aanwezig zijn maar plv. vz. Berghuis 

blijkt bereid dan vz. te zijn. Zal nog per mail checken of er voldoende quorum is op 13 juli.      
 

11. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.42 uur. 
 

Vastgesteld in de gecombineerde VROM/ABZ vergadering van 7 september 2017, 

 

 

 
 

De griffier,     De voorzitter, 


