Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op
donderdag 16 juni 2016 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffiers:
Afwezig:
Tevens aanwezig:

Van Bruggen, Doesburg, Heres, De Jong, Hoekzema, Journée, Kuiper
Berghuis
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Reijsoo
Koster, Rus, Rutgers-Swartjes
P. Meijer, hoofd Financiën

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen en meldt dat Dhr. Koster afwezig is ivm geboorte van
zijn dochter Fiene Elisa, mevr. Rutgers afwezig is en dat dhr. Rus afwezig is en wordt vervangen door
dhr. Kuiper. Agenda wordt conform vastgesteld.
2.
Verslag vergadering ABZ 19 mei 2016.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Dhr. Heres vraagt of er vervolgstappen op de memo Inkoop
Basisondersteuning zijn gezet. Als het klopt dat MJD het werk van SDW heeft overgenomen hoeft er
wat hem betreft geen memo te komen. Pfh. Van Dijk zal er alsnog voor zorgen als dit niet gebeurd is.
Hij bevestigt dat MJD het werk van SDW heeft overgenomen maar vult aan dat in de voorjaarsnota
wel was vermeld welke frictiekosten dit met zich meebrengt.
3.
Van
Bruggen

Journée

Kuiper

De Jong

Jaarrekening 2015
Complimenteert organisatie en college met het feit dat Bedum ondanks allerlei prangende
dossiers het financieel goed heeft gedaan. Geen vragen over leeuwendeel van jaarrekening,
er komen zaken terug waar college al eerder op heeft gewezen. Vindt wel dat wijze van financiering van het sociaal domein aardig ondoorzichtig begint te worden. Herhaalt pleidooi
CDA om deze financiering te laten aansluiten bij standaarden op dit punt in Bedum zodat
de raad de prestaties binnen dit domein op zijn financiële merites kan beoordelen.
Constateert wat slordigheden zoals op p.10: rekenfouten voor w.b. sommen met oppervlaktes; p.75 impact en kansberekeningen klopt niet helemaal, komt niet op 100%. Verder: p.45
is de Vangnetuitkering van € 31.633,- inmiddels ontvangen? P.113-115: zijn er nog verbeteringen te verwachten in de archivering, zoals was toegezegd? P.147, ook hier heeft de
VVD de indruk dat het niet zo precies komt, ook hier een slordige rekenfout.
Dankt samenstellers, jaarstukken geven goed inzicht in situatie en activiteiten van gem.
Bedum in '15. PvdA gaat akkoord maar heeft nog vragen/opmerkingen op onderdelen. Is de
plus € 129.000,- onder 3. Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen geheel als incidenteel te zien of ten dele ook als structureel? PvdA vindt dat positief saldo op sociaal domein
voor dat domein beschikbaar moet blijven. Vraagt toelichting op opmerking dat veel nog
onduidelijk is en nog moet blijken hoe dit overschot later voor andere doeleinden kan worden ingezet. Over jaarverslag: 0. Algemeen Bestuur, wordt het plan inzake de vrijwilligersprijs voor jongeren in de loop van '16 uitgevoerd? PvdA vindt eerste jongerenadviesteam
een goed initiatief. Is voor een gesprek tussen JAT en gemeenteraad al een datum gepland?
3. Economische Zaken: hoe staat college tegenover wens van Bedumer ondernemers om
zoveel mogelijk ruimte te krijgen van de gemeente om ihkv aardbevingsproblematiek verstevigings-, schadeherstel- en verduurzamingsprojecten te initiëren? 8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting: kan college meer zeggen over invulling van terrein waar eertijds
woningen Stadsweg 10 t.e.m. 24 hebben gestaan? Par.3.2.8, IBT: in laatste alinea onder
kopje "Huisvesting statushouders" staat dat er in 2015 geen regionaal overleg is geweest.
Klopt dat wel, gelet op feit dat in dat jaar een enorme beweging heeft plaatsgevonden?
Is blij dat beleidsdoelstelling is gelukt, complimenteert college en organisatie daarmee, inz.
decentralisaties is een bovengemiddelde inspanning geleverd. Ook aardbevingen en herindelingproblematiek kostten ambtelijk en bestuurlijk veel tijd. Positief rekeningresultaat lijkt
mooi maar kwam evenals in eerdere jaren tot stand omdat uitvoering van werken niet syn1
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chroon loopt met daarvoor beschikbaar gestelde geoormerkte kredieten - dit blijft wat CU
betreft punt van aandacht. Overgrote deel van positief resultaat moet worden overgeboekt
naar boekjaar '16, slechts € 1.896,- gaat naar vrij aanwendbare reserves. Het kan ook nog
omslaan in een tekort over '15 als accountant uitgaven voor sociaal domein '15 op een rij
heeft, overigens kan Bedum financieel tegen een stootje. Stelt vanwege de duidelijke taal
die de kengetallen op p.99 spreken voor om € 1 mln. aan reserves te oormerken voor onderhoud aan beschoeiingen en kades. Schuldquote en solvabiliteit liggen op acceptabel niveau; vindt bovengrens van solvabiliteit van 70% overigens wat erg ruim bemeten, dermate
solvabele gemeenten zullen bij een herindeling zeer gewild zijn. Onderschrijft oproep college om ondanks goede financiële positie geen financiële avonturen aan te gaan. Besluit om
geen nieuwe investeringen aan te gaan zonder deze bij VJN of begroting af te wegen komt
tegemoet aan belangrijke wens van CU: per wanneer laat college dat ingaan? Vindt het
jammer dat inrichting van archief in '15 wederom "matig" scoort, maar dat geldt voor meer
gemeenten, VNG heeft onlangs nog waarschuwing op dit punt doen uitgaan. Hoopt dat Bedum met voorgenomen uitbreiding takenformatie voor archiefbeheer in '16 het label "goed"
weet te verwerven. CU stemt in met de voorstellen 1, 2 en 3.
Probleem van ontbreken van accountantsverklaring betreft sociaal domein, reikt niet verder. Het is bovendien landelijk en betreft levering van info door externe instellingen zoals
CVB inzake pgb's en verantwoording daarvan. Als de verklaring er begin juli onverhoopt
nog niet is, komt er geen extra raad maar krijgt provincie de jaarrekening zonder verklaring
overhandigd en komt de verklaring misschien later nog ter sprake. Geeft complimenten aan
organisatie over in control zijn graag door. Vindt het verheugend dat het bij de NJN nog
gesignaleerde negatieve resultaat ingehaald is en er nu zelfs met positief saldo wordt afgesloten, ook al kan er een min resulteren na de accountantsverklaring. Verzoekt VVD om
gesignaleerde slordigheden te specificeren, zal die corrigeren zodat er een goed besluit te
nemen valt. Vangnetuitkering is toegekend over '14 en naar hij aanneemt ook feitelijk
overgemaakt, het staat in elk geval zwart op wit staat dat Bedum die krijgt. College zal
over '15 ook verzoek om vangnetuitkering indienen omdat het aantal Wwb'ers in gem. Bedum meer dan gemiddeld groeit, wellicht omdat hier meer dan elders mensen met arbeidsbeperkingen wonen; dit wordt nog nader uitgezocht. W&B betrekken invulling van Stadsweg in Onderdendam bij verstevigingsopgave aldaar en zijn - zo weet hij van de directeur voornemens huurwoningen te realiseren in de stijl van de Delftse School, passend bij het
monumentale Onderdendam; college is daar blij mee, hoopt dat dat doorzet. Opmerking
over vluchtelingen betreft overleg in kleine kring met buurgemeenten, maar gem. Bedum is
meermalen door provincie uitgenodigd geweest om het over de vluchtelingenproblematiek
te hebben. Woont volgende week bijeenkomst hierover in de Euroborg bij namens college,
waar het ook zal gaan over huisvesting van statushouders. College pakt uitnodiging van CU
op om voor volgend jaar kritisch te kijken of overheveling van budgetten wel altijd nodig
is. CU wil graag een som in de reserve stoppen, bij VJN zal dadelijk blijken dat aanpak van
kademuren een van de nog levende beleidswensen is. College hecht eraan dat aan een reservering van zo'n grote omvang een raadsbesluit ten grondslag ligt; onderkent wens van
CU om dit nu ook echt te gaan concretiseren. Zal bij VJN nader ingaan op waarschuwingen
die CU in 1e termijn afgaf en die waarschuwing nog weer expliciet maken.
Financiering sociaal domein sluit aan op het gemeentelijke systeem, bedragen die bekend
zijn, zijn ook in jaarrekening verwerkt. Per kwartaal is ook steeds inzichtelijk gemaakt wat
de stand was. Deelt niet met CDA dat het niet helder is, rekening is samenvatting van alle
cijfers maar de komende monitor sluit ook aan bij 2015, geeft daardoor meer gedetailleerd
inzicht en laat ook per onderdeel zien en volgen hoe het gaat. 3. Wmo hulpmiddelen etc.
kan een keer meevallen maar bij forse woningaanpassingen ook heel erg tegenvallen, het is
hier incidenteel benoemd door een eenmalige meevaller wegens verkoop van hulpmiddelen
aan een zorginstelling, het is te vroeg om te constateren er al een structurele component in
zit. College deelt mening van vele gemeenten om middelen die op de Wmo overblijven
binnen het sociaal domein te parkeren zodat er beter zicht komt op wat nodig is, temeer
omdat gerechtelijke uitspraken inzake huishoudelijke ondersteuning nopen tot aanpassing
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van het beleid, wat ongetwijfeld financiële gevolgen zal hebben. Het is verstandig om een
overschot beschikbaar te houden, op termijn kan er een tekort zijn. Het is de bedoeling om
in '16 gevolg te geven aan de vrijwilligersprijs ism SWB. Er moet wel echt waardering van
uitgaan, de ervaring leert dat het soms lastig is er voortgang in te houden. Mocht de koers
gewijzigd worden, dan wordt de raad geïnformeerd. Organiseren van een gesprek van de
raad met het JAT is aan de raad zelf. Het JAT is er graag toe bereid, doet suggestie om als
pfh samen met griffie, raad en JAT te kijken wat daar een goede vorm voor is.
Heeft geen klachten van ondernemers vernomen waar het gaat om herstel van bevingsschade icm duurzaamheid. Dat hoeft ook niet, want uiteindelijk is ook dat een privaatrechtelijk
geschil tussen ondernemer en NAM of CVW, staat evenals voor bewoners, open voor verzoeken om onder(steun)ing van ondernemers van Bedum als die zich bij hem melden.
Vragen zijn naar tevredenheid beantwoord, VVD gaat akkoord onder voorbehoud van het
afkomen van de goedkeurende accountantsverklaring.
Vraagt per wanneer de regel ingaat dat geen nieuwe verplichtingen worden aangegaan zonder ze integraal te kunnen afwegen ihkv VJN of begroting.
Als college tussentijds bij raad langs zou komen met een investeringsvoorstel, wordt dat
afgewogen tegen de cijfers van VJN c.q. begroting die op dat moment bekend zijn.
Proeft brede instemming voor het stuk, het kan als hamerstuk naar de raad.

4.

Voorjaarsnota 2016
Project Breedband op Hoogeland is overgedragen aan provincie: wat kan college doen om
vaart erin te houden, en hoe loopt dit project naast proef met 5G rondom Loppersum? Kan
verbouw Horizon en Walfridus niet reeds worden gestart bij begin van zomervakantie ipv
daarna? CDA kan voornemen tot stoppen met startersleningen billijken: ze hebben bijgedragen aan verhuisbewegingen binnen dorp Bedum. Inz. blijverslening had offensiever beleid gepast: langer thuis blijven wonen voorziet in behoefte en voorkomt wellicht aanspraken op dure toekomstige woningaanpassingen vanuit Wmo, wellicht moet college dit nader
onderzoeken in opmaat naar Begroting '17. W.b. kadernota: nu gem. Bedum en omliggende
gemeenten eenduidig richting herindeling gaan roept CDA fracties op zich in te zetten voor
een nog betere gemeente Bedum. CU doet voorzetje inz. versteviging kademuren maar
oormerkt daar zonder onderbouwing € 1 mln. bij, iets wat men van de CU niet gewend is.
De Jong
CU vroeg jarenlang vergeefs om die berekening en wil nu spijkers met koppen slaan.
Van
Acht het goed dat fractievoorzitters wensenlijstjes eerdaags met elkaar bespreken. CDA
Bruggen
juicht structureel begroten van € 0,5 ton voor intensivering cofinancieringprojecten toe,
aanvullend krediet voor impuls aan fiets- en wandelpaden in de gemeente mag in Begroting
'17 worden begroot. Roept college op fors in te zetten en toe te zien op deelplannen omvorming openbaar groen en verkopen/verhuren snippergroen waarop al jarenlang onvoldoende resultaat wordt geboekt. Aanvragen van inwoners om beheer van stukken openbaar
groen over te nemen moeten als regel worden gehonoreerd ipv verzanden in procedures en
regels. Tot slot: wat is extra nodig om aan Centrumplan een laatste slinger te geven?
Journée
VJN is duidelijk stuk. Meicirculaire is nog niet in VJN verwerkt, voor Bedum geeft de herverdeling een voordeel van rond € 1 ton dat nog niet verwerkt is, zoals ieder jaar valt het
tekort daardoor een beetje mee. Staat achter deze nota. Is er al een bevestiging van de toezegging van min. Kamp om huisvesting deels te financieren, heeft lobby in Den Haag toch
geholpen? Hoe gaat het met samenwerking tussen scholen en CJG in Groningen? Meeste
kinderen uit Bedum zitten daar op school, komt eigenlijk alleen dingen tegen van Winsum
en het Hoogeland, worden hierin ook heldere stappen genomen?
Heres
VJN is wederom helder en leesbaar, dank aan opstellers. Staat gereserveerd t.o. vaststellen
kaders voor Begroting '17 omdat nog ongewis is hoeveel gem. Bedum precies moet bijdragen aan versterking, verduurzaming en nieuwbouw van scholen in de gemeente. PvdA stelt
veiligheid van scholen voorop en kan dan ook billijken dat gemeente de financiering deels
voor haar rekening neemt, maar past ervoor een blanco cheque te tekenen. Hoopt dat college voor komende raad memo heeft opgesteld over consequenties van met het min. van EZ
gemaakte afspraken teneinde in die raad afgewogen te kunnen oordelen over de diverse beVan
Bruggen
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leidsvoornemens. Is blij dat doelstellingen tav. De Beemden zijn gehaald, is benieuwd naar
definitieve berekening. Ziet graag voor a.s. raad vervolgmemo over bezwaren inz. huishoudelijke hulp tegemoet als uitspraak Centrale Raad van Beroep is geanalyseerd. Itt. destijds
rond wijkaanpak Bedum Oost is het rond wijkaanpak Bedum West bijzonder stil. Rol SDW
is door dorpencoördinator overgenomen. Inz. oostelijke ontsluiting zou dit voorjaar besluit
vallen over kruising met spoor. Hoewel i.o.m. pfh ervan is afgezien druk uit te oefenen via
PvdA parlementsleden blijken die daartoe nog steeds bereid te zijn, geeft college dit graag
mee. Betreurt het dat provincie verdubbeling Eemshavenweg niet heeft overgenomen. Rollaag en steigers in Onderdendam zijn als onderdeel van Bruggenbeheerplan vervangen,
klopt dat? Vindt vervanging van de steigers overigens bijzonder geslaagd. Vraagt memo
over project OV-ambassadeur dat onderdeel is van het project Publiek Vervoer, als deelname hieraan voor inwoners gem. Bedum open staat is publiciteit wenselijk. Is blij dat bewoners van Waldadrift meewerken aan de reconstructie maar ook subsidie ihkv prog.
Dorpsvisies Het Landschap hebben aangevraagd. Hoe staat het daarmee en waarvoor wordt
die gebruikt? Wanneer valt het aangekondigde invoeringsplan Omgevingswet te verwachten? Resumeert dat PvdA zich nog niet kan uitspreken inz. 2e onderdeel van besluit en haar
oordeel wb. het 1e onderdeel laat afhangen van de beantwoording.
Onvoorspelbaar rijksbeleid vergt steeds ad hoc maatregelen en bemoeilijkt consistent financieel beleid, zo blijkt ook uit vergelijking van primitief begrotingssaldo met saldo bij
deze VJN. Schrappen van beperkt bedrag van € 131.000,- voor nieuw beleid is natuurlijk
een optie maar dit lijkt de CU mede vanwege goede financiële positie van Bedum prematuur en onwenselijk: sombere berichten bij VJN veranderen niet zelden later in de tijd in
hun tegendeel. Steunt aanpak om burgers die zich willen inzetten voor hun woonomgeving
te stimuleren/faciliteren via dorpencoördinator, die de drempel kan verlagen voor contacten
tussen burgers en overheid; bij de aanstelling moet goed gekeken worden wat zijn of haar
competenties in dezen zijn. College zegt dat structurele middelen hiervoor bij Begroting '17
worden vrijgemaakt: wordt hier anders incidenteel in voorzien? Stemt in met beëindiging
van startersleningen: de animo hiervoor bleef beperkt, de economie ligt weer op stoom en
lenen kan tegen bodemrentes. Eigen vermogen van De Beemden voor afdekking van exploitatieverliezen van 2 jaar is ontoereikend, bestuur lijkt zich voluit voor maximale jaaromzetten te hebben ingezet, klopt dat, en is de rek bij de bezuinigingen er uit of zijn er nog
mogelijkheden? Hoewel de meerjarenramingen stevige overschotten laten zien is nog een
stevige inspanning nodig om boekjaar '17, waar zich een tekort van € 1,5 ton aftekent, sluitend te krijgen. Alvast 50% van het voor Bedum berekende bedrag ihkv cluster VHROSV
inboeken, zou eerste aanzet kunnen zijn in dat verband. Voor het overige is alertheid richting begroting geboden. Bewaart inhoudelijke beschouwingen voor het daartoe geëigende
moment bij de Begroting '17, volgt voorstel om met deze VJN de nu bekende structurele en
incidentele mutaties en kaders in opmaat naar Begroting '17 vast te stellen.
Stipt hoofdlijnen VJN aan. Beleidswensen zijn de kern. Die zijn alleen nog maar incidenteel geraamd voor '16. Bij Begroting '17 ligt keuze voor om ze structureel te financieren.
Het betreft de projecten Leefbaarheid, dorpencoördinator, sociale media en subsidie van st.
De Beemden. Kapitaalslasten reconstructie Waldadrift lopen per '18. Als raad met dit lijstje
instemt gaat college daar structurele financiering voor zoeken. In totaal belopen de wensen
€ 151.000,- De meest actuele stand obv. de meicirculaire laat in '20 een ruimte zien van €
161.000,-. Daar valt het nog binnen. Tegelijkertijd spelen er zoals CU al zei nog steeds risico's: in het sociaal domein; kortingen op Jeugdzorg gaan komende jaren gewoon door;
nieuwe uitvoeringsorganisatie moet nog worden opgesteld; ontwikkeling centrum; versteviging van scholen: met al deze zaken kunnen grote sommen geld gepaard gaan. College
zal eerst kijken of er nog resterende bezuinigingen invulbaar zijn, en trachten projecten financieel afgerond te krijgen: bijv. vervanging verwarmingsinstallatie De Beemden is aanmerkelijk goedkoper uitgevallen. Gunstig is dat er ihkv de meicirculaire nog geld te verwachten valt voor statushouders en dat er per Wsw-er 10% meer binnen gaat komen. Over
de hele linie is er een voorzichtig, kwetsbaar herstel. Goed begroten blijft een uitdaging
maar met de ruimte van € 161.000,- in het meerjarenbeeld is nadenken over beleidswensen
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reëel. In november wordt de balans opgemaakt in hoeverre en hoe beleidswensen gehonoreerd kunnen worden. College vraagt fracties om komende raad aan te geven hoe ze in die
beleidswensen staan c.q. wat ze daar binnen willen prioriteren, en betrekt dat bij de afweging in november. Gaat nu in op specifieke punten die fracties noemen. Heeft goed begrepen dat meerderheid van CU en CDA wil stoppen met startersleningen, dat het een goede
Schwung heeft gegeven maar je ook een punt moet durven zetten. College hoopt obv
woonvisie finale afweging te maken of blijverslening die CDA nog eens bepleit een goede
aanvullende voorziening kan zijn, dit komt bij begrotingsbespreking gewoon terug. W.b.
kademuren moet beseft worden dat per 1-1-17 investering van maatschappelijk nut geactiveerd moet worden. Wil daar nog wel naar kijken, maar gemeente heeft zich gewoon aan
financiële spelregels te houden, dat kan een knelpunt vormen bij het opnieuw aanleggen
van bestemmingsreserves. Hoopt evenals CU op integrale doorvoering van verdeelsleutel
middelen cluster VHROSV, dat geeft Bedum meer financiële armslag door een voordeel
van niet € 30.000 maar € 1 ton, maar een gelopen race is het niet: Een motie hierover op
het congres voor Ned. Gemeenten vanuit Zeeland haalde maar een nipte meerderheid, lobby van grote steden om de sleutel niet geheel door te berekenen is sterk, er wordt al gesproken van een overgangsregeling, en de minister beslist uiteindelijk. Hoopt dat het in november duidelijk ligt. Energiebesparing waar raad hard voor gewerkt heeft is gerealiseerd,
een goed resultaat: er is sprake van € 29.000,- college durft daarvan € 20.000 structureel in
te boeken. Bezuinigingsmaatregelen zijn met bestuur De Beemden besproken. Verdere kostenreductie is op zich mogelijk door zomersluiting of het sterk verminderen van het recreatief zwemmen. Snijden op het totaalpakket is gevaarlijk, kan het geheel onder druk zetten:
college wil dat niet, hogere huur icm lagere subsidie is teveel van het goede, daarmee doe
je de Bedumers tekort, stelt daarom voor € 25.000,- extra aan exploitatie van De Beemden
toe te voegen zodat het zwembad op een aanvaardbaar en goed niveau kan blijven.
Financiële plaatje van scholenprogramma is inderdaad ongewis, besluit daarover begin dit
jaar was obv toen bekende gegevens, inmiddels vordert dat. Financiële toezegging uit Den
Haag staat gewoon in brief en is daarmee bevestigd. Er wordt nog hard gewerkt per school
of er versterking dan wel nieuwbouw nodig is, wat niet alleen calculatie maar ook financiele onderhandelingen met NAM, CVB en de scholen vergt. Totdat daar meer zekerheid
over is, heeft een memo over de consequenties geen zin. College komt, zoals reeds in cie.
VROM gezegd, in herfst naar raad met het hele financiële plaatje en wat dat betekent voor
de gemeente. Ondertussen gaan de voorbereidingen volop door. Verbouw Horizon en
Walfridus kan niet al op 18 juli starten omdat technische uitwerking ervan nog niet rond is.
Plan om kinderen na vakantie in tijdelijke school te huisvesten ligt op schema maar zou
niet al op 18 juli kunnen omdat de meubeltjes ook nog overgebracht moeten worden, de
school is daar niet eerder klaar voor dan in de week voordat de kinderen weer naar school
gaan. Contact tussen CJG en v.o.-scholen in Groningen is hier niet genoemd omdat er meer
contact is met Winsum en Warffum, maar vindt zo nodig wel plaats. Analyse van uitspraak
inzake huish. ondersteuning is er nog niet, wel blijkt al dat het complexer ligt, in hoeverre
de gerechtelijke uitspraken tot hogere kosten leiden kost meer tijd om uit te rekenen
(BMWE doen dit samen), daarom komt er voor de raad ook geen nieuwe notitie over. Is
blij met steun van PvdA en CU voor dorpencoördinator en neemt opmerkingen daarover ter
harte. Acht toelichting op p.14 van VJN van wat OV-ambassadeur doet voldoende uitleg,
wou het daar bij laten. Aanpak van OV gaat sowieso al gepaard met veel publiciteit.
Deelt ongeduld van PvdA inzake oostelijke ontsluitingsweg. Zei in cie. VROM al dat provincie er hard aan werkt, de druk is hoog om tot een besluit te komen, maar dat is op dit
moment verder afwachten. Verdubbeling Eemshavenweg speelt daarbij ook. Helaas is de
door Bedum, Loppersum en Eemsmond ingediende zienswijze op de omgevingsvisie niet
overgenomen in de omgevingsvisie, maar het is nu eenmaal een provinciale weg en zal dus
met provinciale middelen betaald moeten worden. College zal dit waar mogelijk onder de
aandacht van de provincie blijven brengen. Buurt Waldadrift is de plannen aan het aanpassen na een afwijzing van een eerste tranche subsidie uit de leefbaarheidspakket regeling,
om te zien of ze in een 2e ronde 2e helft dit jaar een nieuwe kans krijgen. Invoermoment
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Omgevingswet is onzeker, zal raad informeren zodra daarover meer bekend is. Tussenzin
bij Bruggenbeheerplan is onjuist en zal verwijderd worden. Breedband in het buitengebied
is iets wat Bedum graag gerealiseerd ziet, de zgn. witte vlekken. Het is ook een speerpunt
van het nieuwe college van GS. Provincie heeft gegevens uit voormalige LEADERgemeenten overgenomen om behoefte aan breedband te inventariseren en gaat de uitvoering ervan 2e helft dit jaar aanbesteden. Het gaat om ca. 10.000 adressen in het buitengebied. In de fasering van de uitvoering komen eerst aardbevingsgemeenten waaronder Bedum aan bod, omdat in dit gebied extra middelen vanuit Economic Board zijn toegekend.
Zal wat info over dit project in leesmap leggen.
W.b. herindeling heeft gedep. aangekondigd deze maand contact te zullen opnemen met de
7 gemeenten nav. eerdere gesprekken; heeft dit de raad al gemeld. Zal cie/raad informeren
zodra hij weet wat gedep. hierover kwijt wil. CDA sprak ivm Centrumplannen over extra
aanjagen maar vroeg tegelijkertijd wat nodig is. Wat betreft dat laatste: mede dankzij externe subsidies zijn er voldoende middelen. Fase 2, de sloop van Bederawalda en de laagbouw is vergevorderd. Dat gaat allemaal door. De huisvesting van het gezondheidscentrum
is nagenoeg besteksklaar maar de financiering daarvan is nog niet rond. Komt daarmee terug op "extra aanjagen". Zei eerder dat college ver is gegaan bij de onderhandelingen over
de grond, niet alleen de te verwerven grond door de huisarts maar ook over de verkoop van
hun terrein. Hierbij speelt ook het vraagstuk van staatssteun die ongeoorloofd kan zijn.
Daar ligt een grens. College is natuurlijk best bereid om mee te denken en probeert in die
zin aan de wens van de raad te voldoen door de vaart erin te houden, maar dat kan niet tot
elke prijs. De financiering is nu echt aan de ondernemers, te beginnen met het gezondheidscentrum maar ook aan de ondernemers van het Versplein straks.
Vraagt nogmaals welke component binnen de € 44,5 mln. voor rekening van de gem. Bedum komt. PvdA heeft ernstige zorgen over gevolgen hiervan voor begroting, in meerdere
moties is uitgesproken dat een forse bijdrage vanuit Bedum aan dit project, Bedum flink
voor de voeten gaat lopen. Verder zal PvdA zich in de raad over beleidswensen in VJN uitspreken. PvdA kan argumentatie van college volgen voor w.b. de starterslening. Vraagt of
woonvisie gereedkomt voor de begroting. Als dat niet het geval is kan de blijverslening
ook niet bij de begroting betrokken worden. Steunt pfh in waarschuwing om recreatief
zwemmen niet verder te beperken: dat is in het verleden al drastisch beperkt, jeugd van Bedum moet in vrije tijd ook van zwembad gebruik kunnen maken.
CU komt in raad terug op wensenlijstje wat college heeft voorgelegd. Hoort pfh meermalen
noemen het sturen op 2020. Acht het goed om ook op het komende jaar te sturen. Sommige
gemeenten gaan die middelen deels inboeken in hun begroting. Hoe staat pfh daarin?
Momenteel wordt gewerkt aan een woningmarktanalyse, die is relevant bijv. inzake wat de
vraag is bij senioren tav. de eigen woning, een verhuiswens of het al dan niet kunnen invullen van een verhuizing. Die analyse is bruikbaar bij finale afweging over blijverslening bij
begroting, is naar verwachting na de zomer gereed, raad wordt daarover geïnformeerd.
Herverdeling van cluster VHROSV bij meicirculaire '15 is voor 33% doorgevoerd, college
wil daar pas mee gaan rekenen als de herverdeling voor de volle 100% is doorgevoerd. De
toewijzing van deze gelden aan Bedum is dus nog niet definitief.
De € 44,5 mln doelt vrnl. op boekwaarden die de gemeenten in het hele gebied moeten afboeken ivm sloop en nieuwbouw. Vervolgens ontstaan er ivm nieuwe investeringen nieuwe
boekwaarden met kapitaal- en rentelasten. College tracht de exploitatie op een zo aanvaardbaar mogelijk niveau te houden en komt daarover na vakantie in de herfst, terug.
Constateert dat dit punt nog nadere bespreking in de raadsvergadering vergt.

5.

Evaluatie Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 en Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2016-2018
Van
Dankt voor duidelijk document, akkoord met inhoud. Goed te lezen dat evaluatie positief
Bruggen
uitvalt en verbeterpunten worden meegenomen in nieuw Strategisch beleidskader. Wat was
concrete reden voor vertraging van opstarten van nieuwe uitvoeringsorganisatie?
Journée
Stukken geven samen met infoavond een positieve indruk. Steunt visie om uitgaven binnen
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Doesburg

beschikbare budgetten te houden. College heeft toegezegd o.a. advies cliëntenraden in beleidskader mee te nemen. VVD kan daarom instemmen met voorstel.
Daling uitkeringsbestand van Het Hoogeland met 37 verheugt PvdA: mooi resultaat voor
een regio waar het aantal als werkloos geregistreerden in welke regeling dan ook, hoog is.
Er is een groot tekort aan banen, verder banenverlies door robotisering en ict ligt in het verschiet. Discussie over betere verdeling van werk en wellicht herijking van het begrip arbeid
is nodig, oplaaien van discussie over basisinkomen is logisch. Deelt zorg van college over
geringe belangstelling voor afspraakbanen. Dat de overheid, die juist het voorbeeld moet
geven als grotere werkgever, tekortschiet in aanbieden van banen aan mensen met arbeidsbeperking is onacceptabel. Pleit voor doorlichting van gem. organisatie op mogelijkheden
voor zgn. jobcarving. Welke taken kunnen overgeheveld worden naar iemand met een garantiebaan, zodat huidige medewerkers zich meer kunnen richten op kerntaken passend bij
hun kwalificaties? Je haalt dan taken uit andere banen weg en voegt die samen tot een
nieuwe (garantie)baan. Hoe denkt college mobiliteit bij mensen binnen kader 1 te organiseren, juist in die doelgroep is er weinig mobiliteit tov. arbeid, ook werkgevers helpen daar
niet aan mee. Zijn er mogelijkheden voor reiskostenvergoedingen, nieuwe uitvoeringsorganisatie moet deze drempel zien te slechten met werkgevers. Uitstroom naar volgen van een
studie om toekomstperspectief te verbeteren is verheugend. Voortijdig schoolverlaters terug laten keren naar school blijkt lastig, preventieve actie is daarom succesvoller dan actie
gericht op uitvallers en is belangrijk omdat jongeren zonder startkwalificatie lastiger aansluiting vinden op arbeidsmarkt. Bijna helft van re-integratieactiviteiten blijkt uit personeelskosten te bestaan, verwacht college dat deze werkzaamheden binnen de nieuwe organisatie efficiënter te verrichten zijn en een groter deel naar het integratiebudget kan gaan?
Voor beschut werk hebben zich nog geen klanten aangediend, komt dat doordat colleges
BMWE nog geen afspraken met uitvoeringsorganisatie hebben gemaakt over invulling van
beschut werk? Wie er in aanmerking komen voor beschutte werkplek was tot nu toe buiten
beeld, hoe gaat dat blijkens verwachting voor '16-'18 wèl lukken? Hoe denkt college e.e.a.
te realiseren? Uit onderzoek van Cedris blijkt dat als iemand thuis blijft zitten met een uitkering en in dagbesteding geplaatst wordt, men niet veel goedkoper uit is dan iemand die
een beschutte werkplek heeft. Werk hebben geeft meer zelfstandigheid, ontwikkelingsmogelijkheden, zelfrespect enz. Participatiespoor betreft mensen met een bijna onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Vindt evenals college sociale participatie belangrijker dan
re-integratie, maar dat mensen ook in dit spoor zich moeten kunnen ontwikkelen waardoor
soms bij integratie het vinden van een baan wel mogelijk is. Accent moet liggen op individuele kansen en mogelijkheden op een voor die persoon zinvolle invulling van werk. Wat
betekent het dat het Participatiespoor moet worden gefinancierd uit externe bronnen?
Beperkt bijdrage tot kaderstellende en controlerende rol in dezen. Geringer dan verwachte
groei van aantal bijstandgerechtigden, relatief grote uitstroom naar regulier werk, en oppakken van studie door veel mensen zijn positief. Hogere uitstroom uit Wsw lijkt mooier
dan hij is: deze komt door natuurlijk verloop of beëindiging tijdelijk dienstverband of verergeren van arbeidshandicap, reden tot tevredenheid zou er pas zijn als iedereen een passende werkplek heeft gevonden. Voor vervullen van die opgave moet om te beginnen de
uitvoeringsorganisatie nog van de grond komen. Eén organisatie kan dit efficiënter dan
meerdere afzonderlijke. Daarom moet vaart met inrichting ervan gemaakt worden en met
afspraken over ondersteunen van mensen naar werk en zorgen voor passend, in sommige
gevallen beschut, werk: vooral over invulling van dat laatste ontbreken nog afspraken, overigens moeten de afspraken wel realistisch rekening houden met beschikbaarheid van instrumenten en zwakte van arbeidsmarkt, en kunnen gemeente het niet alleen maar moeten
ze samenwerken met andere sociale partners en bedrijven. Deelt verzoek PvdA om te kijken welke rol eigen gem. organisatie hierin kan spelen. Focust nu op opgaven. Maatschappelijk is eea. bereikt maar moet nog veel gebeuren. Financieel moeten op budgetneutrale
wijze meer mensen geactiveerd worden met minder middelen, terwijl er wel tekorten waren, ook al waren die lager dan geraamd. Hoe groot de opgave om te streven naar budgetneutrale uitvoering wel is, blijkt wel uit het voor uitvoering van Wsw in '19 verwachte te7
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kort van ruim € 1 mln.. Omgerekend blijft er binnen het participatiebudget niets over om
mensen te ondersteunen bij het vinden van werk. Dat is onacceptabel. Maximale inzet van
alle partners is nodig. Analyse van opbouw van kosten en opbrengsten en mogelijkheden
van uitvoeringsorganisatie om deze te beïnvloeden moet niet pas komend jaar maar dit jaar
nog plaatsvinden. Kan conclusie onderschrijven dat men op de goede weg is maar dit is
nog maar een begin, kaders zijn nog nodig om de doelen te bereiken. Is tevreden over voorstel inzake nieuw beleidskader, maar wil via kwartaalrapportages geïnformeerd blijven.
In AB en DB van nieuwe uitvoeringsorganisatie hebben alleen nog wethouders zitting. Pfh
Van Dijk zit nu in het AB, hij zelf in het DB. Portefeuilles zijn hergeschikt tot Wmo en
Jeugdzorg (Van Dijk); Participatiewet, werk- en inkomensdeel (V.d. Kolk). Werknaam
nieuwe organisatie is "Werkplein Ability". Opzet nieuwe organisatie kostte veel energie en
duurde langer dan verwacht, samenvoeging van organisaties is vaak weerbarstig; is blij dat
organisatie nu staat en men vooruit kan. Kaders voor bijpassende begroting liggen voor.
Ability sloot sterk aan bij Wsw, nieuwe opgaven zijn strakker geformuleerd in prestatieindicatoren. Evaluatie leert dat meer aandacht moet uitgaan naar detachering en begeleid
werken, afspraakbanen en beschut werken. Dat zal gaan ism arbeidsmarktregio en UWV.
Afgifte beschikkingen beschut werk komt in handen van UWV. GR-leden gaan daarin wel
proberen een vuist te maken, vandaar ook dat die ambitie geformuleerd is; in Participatiewet liggen spanningen en misschien zelfs paradoxen besloten. Nieuwe GR gaat werken
vanuit gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Detacheringconsulenten en werkgeversadviseurs gaan in één team samenwerken om verhoopte verbinding van binnen naar buiten
te versterken. Opgave is om een grotere groep burgers te ondersteunen met minder geld.
Gelukkig gaf meicirculaire wel een lichtpuntje, niet alleen het bedrijfsleven is een complexe factor in dezen om mee te rekenen, ook kan vergoeding uit Den Haag op Wsw met
tonnen fluctueren: dat maakt voor begrotingsopgave en context daarbij veel verschil. GRleden gaan uit van beschikbare budgetten: een forse opgave gezien de grotere te bedienen
doelgroep, de andere doelstellingen maar ook de stop op de Wsw-instroom. Overigens behouden mensen die Wsw hadden en onder de oude cao vallen daar hun hele leven recht op iets waarover Kamer, kabinet, vakcentrales het eens waren. De nieuwe doelgroep, de gedeeltelijke Wajongers, leerlingen die nu van de praktijkscholen afkomen, werken onder andere arbeidsvoorwaarden dan die oude doelgroep. Dat maakt het detacheringverhaal ook
anders. Wsw-ers kunnen als ze niet bevallen bij een nieuwe werkgever altijd terugvallen op
het bedrijf, in hun geval wordt veelal gesproken van begeleid werken en detacheren. Het is
een misvatting dat Wsw-ers helemaal eruit gaan omdat de reguliere arbeidsmarkt hen voor
100% gaat betalen, zij zullen geregistreerd blijven. Wel zit er natuurlijk verloop in, het bestand is oha. grijs, maar er zijn ook jonge Wsw-ers. Grote uitstroom in het land is ook ontstaan omdat veel gemeenten de contracten niet verlengd hebben; het kan goed zijn dat de
vergoeding per Wsw-er daarom nu zo omhoog gaat. Is benieuwd hoe dit verschil tussen
doelgroepen zich verder gaat ontspinnen. UWV heeft ook nog een eigen doelgroep gehouden: de volledige Wajongers. Mogelijke concurrentie tussen doelgroepen is iets om nauwlettend te volgen. Ability heeft het, afgezet tegen gewone Wsw-bedrijven, met alleen een
gemeentelijke bijdrage vorig jaar en dit jaar financieel goed tot zeer goed gedaan maar
komt nu onder het gesternte en de eisen van de Participatiewet. De Wsw-doelgroep droogt
oneerbiedig gezegd langzamerhand op. Den Haag en de gemeenten willen één doelgroep
met maximale participatie zoveel op de reguliere arbeidsmarkt. De beweging naar buiten
levert niet automatisch geld op, ook dat is een spannend aspect; wellicht moet de gemeente
investeren; Oost-Groningen heeft beschikking over € 18 mln. om gebouwen af te boeken,
ambtenaren eerder ontslag te geven e.d.; die mogelijkheid is er in deze regio niet. Het management zal dus veel kunde en vaardigheid moeten betonen, om goede momenten te pakken in de markt als ondernemer, goed kijken naar je personele verloop, goed personeelsbeleid voeren. Maar er zit een spanning op zeker ook omdat de regio vermoedelijk 1,5 keer
zoveel mensen met een arbeidsbeperking telt en Bedum veel jongeren en volwassenen met
gedeeltelijke Wajong uitkering. Arbeidsmarkt is in dit gebied ondanks Eemshaven en stad
Groningen kwetsbaarder dan bijv. de Randstad. Ook heeft de organisatie zoals fracties al
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zeiden een stevige maatschappelijke opgave uitgaande van budgettaire neutraliteit, en past
daar een goede analyse bij van de opbouw van de kosten en opbrengsten en mogelijkheden
om die te beïnvloeden. Dat is overigens ook geen statisch gegeven. Ability kent verschillende sectoren, groen is daar één van, het gaat er ook om welke sectoren houd je erbij, welke stoot je af, dat is maatwerk en betekent ook dat daar keuzes gemaakt moeten worden.
Het wordt, kortom, een spannende tijd met een meerdimensionale opgave, deze kaders
kunnen onderling ook botsen maar zijn wel de kaders om binnen op pad te gaan. Het klopt
dat lokale overheden een voorbeeldfunctie hebben voor w.b. garantiebanen. Momenteel
wordt er gekeken in BMWE-verband of zij zelf afspraakbanen kunnen invullen. Job carving kan daar een oplossing in bieden. Buiten de regio wordt er ook gekeken. Men kijkt natuurlijk wel welke mogelijkheden mensen hebben en wat je ze kunt vragen, heel veel mensen uit die doelgroep zitten ook in een kwetsbare positie. Anderzijds moet je mensen uit de
doelgroep ook niet pamperen. Als een mogelijkheid voor een baan zich even wat verder
van huis voordoet, moet je daarover op zijn minst het gesprek aangaan en kan een zetje geven soms helpen. Efficiënter werken is aan de orde en ook een opgave: met minder geld de
boel efficiënter inrichten. Wb. externe bronnen voor mensen die een participatiespoor bewandelen onderschrijft Werkplein Ability het uitgangspunt van het sociaal domein: één gezin, één regisseur, één plan. Voor mensen van wie je niet kunt verwachten dat ze een plek
krijgen op de reguliere arbeidsmarkt kijk je integraal naar de hele situatie in het gezin, en
ga je ook naar andere budgetten kijken, bijv. vanuit OGGZ of Wmo om tot een integrale
oplossing te komen. Onderschrijft roep van CU om haast te maken met analyse van kosten
en opbrengsten; Werkplein Ability wil ook naar afspraakbanen toe, meer naar buiten toe,
en daarvoor heb je die analyse nodig. Echter, zo'n analyse is niet iets op basis waarvan je
jaren vooruit kunt. Bijv. als zich een ondernemer aandient die geïnteresseerd is in delen van
het vrm. Ability, of meer van dat soort kansen, moet daar serieus op ingespeeld worden.
Constateert dat dit agendapunt als hamerstuk naar de raad kan.

6.

Jaarstukken en jaarrekening 2015 Ability
Dat jaarrekening een minder dan begroot negatief resultaat laat zien is positief. Akkoord.
Dat voorschotten die gemeente verschafte terug kunnen is opsteker voor VJN. Ability doet
het voor 2e keer op rij beter dan verwacht: complimenten daarvoor. Akkoord met voorstel,
maar wat is reden dat omzet vanuit gemeenten is gedaald met 11%?
Kuiper
Resultaten Ability sinds 2010 kennen zeer grillig verloop. Is blij dat resultaat dichter bij
begroting is gebleven dan in voorgaande jaren. In raadsvoorstel staan 6 redenen voor behaald negatieve resultaat, is bekend op welke wijze Ability pt. 1 t.em. 4 en 6 in gunstige zin
denkt te beïnvloeden? Akkoord met voorstel.
Doesburg Gezien terugloop van subsidies en uitblijven van opdrachten deed Ability het het afgelopen
jaar goed, maar helaas is er nog een tekort. Stemt ermee in om dit ten laste van de reserve
te brengen maar deelt mening college dat niet via Jaarrekening subsidies voor andere onderwerpen als bestemmingsreserves ICT en Transitievergoeding beschikbaar moeten worden gesteld, gaat ervan uit dat DB Ability daarvoor met separaat voorstel komt. Wordt dit
vervolgens in AB Ability beslist, en welke positie heeft de raad hierin?
V.d. Kolk Dankt voor steun voor lijn college, zal complimenten doorgeven. Neemt aan dat bezuiniging op groenonderhoud oorzaak van omzetdaling bij opdrachten vanuit gemeente is, maar
zal precieze reden nog checken. Aantal opdrachten voor Ability is pas in 2e deel van '15
aangetrokken, dat komt ook doordat de grote klanten die het werkleerbedrijf bedient niet
altijd even stabiel zijn in hun opdrachtverstrekking. In private sector daalde omzet met
13%, het is een blijvend aandachtspunt om ook die sector goed te bedienen en zo nodig
nieuwe afnemers te zoeken. Voor de nieuwe doelgroep was € 167.000,- in de begroting opgenomen: dat is een voorbeeld van iets dat achterblijft en dus meer aandacht verdient; dit
betreft beschut werk en realisatie van afspraakbanen. Begrotingswijzigingen lopen via de
raden. De raad kan daar dus iets van vinden.
Voorzitter Constateert brede instemming bij dit agendapunt, dat als hamerstuk naar de raad kan.
Van
Bruggen
Hoekzema
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7.

Aanbestedingsdocument gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten BMWEgemeenten en Werkplein Ability
Van
Akkoord met voorstel.
Bruggen
Hoekzema

Kuiper

De Jong

V.d. Kolk

Meijer
(hoofd Financieen)
Voorzitter
Meijer

Hoekzema
Voorzitter
V.d. Kolk

Voorzitter

Meijer

Hoekzema

Meijer

Voorzitter

Meijer

Hoekzema
Voorzitter

Denkt dat bedrag door groter volume per jaar naar beneden zal gaan. Het is afwachten hoe
de offertes uitpakken, in november weet men meer, wacht dat met spanning af. Bijdrage is
voor de VVD duidelijk, gaat ervan uit dat beoordelingscie. goede keuze gaat maken.
Geen aanleiding tot op- of aanmerkingen op achterliggende stukken, vraagt of vz. die zelf
als raadslid uit Bedum in beoordelingscie. zal zitten, nog aanleiding ziet suggesties te doen.
Mogelijke herindeling per 1-1-19 kan ruis doen ontstaan. Het lijkt raadzaam om voor 2 jaar
aan te besteden en vervolgens nog eens 2 jaar, nu nog onduidelijk is of en met wie er heringedeeld gaat worden, teneinde mogelijke contractbreuk en mogelijke bijkomende kosten
voor te zijn. Doet suggestie om relevante ervaring met fusiegemeenten op dit punt mee te
nemen in scoretabel voor accountant. Is het mogelijk een korting in te bouwen voor bijv.
het kunnen steunen op interne beheersing van gemeenten en zo ja, hoe zijn met de huidige
accountant de bevindingen op dit vlak? Zoals beoordelingscie. nu wordt samengesteld ontstaat de situatie dat er 6 zgn. gecontroleerden in de cie. zitten die een controlerend accountant kiezen. Zou het niet juister zijn als tenminste de helft van de cie. zou bestaan uit raadsleden, die feitelijk opdrachtgever zijn in dezen? In het voorgesteld besluit staat dat de
BMW-gemeenten het besluit vaststellen. In het stuk wordt over BMWE gesproken alhoewel Eemsmond het eigenlijk al een jaar eerder wil laten ingaan. Betreft het besluit alle
BMWE-gemeenten of klopt het dat alleen de BMW-gemeenten dit voorstel vaststellen?
Accountant is primair in dienst van raad, niet van college. Aanbesteding van accountantsdienst is dus raadsaangelegenheid. Herindelingdata kunnen inderdaad het tijdpad doorkruisen. Accountant kan dan bezwaar maken dat contract met 4 gemeenten plus GR krimpt
naar contract met 1 gemeente; maar die voorwaarden worden vast goed getackeld.
Dit is besproken maar juridisch blijkt het zo te zijn dat een contract met een accountant
vervalt bij herindeling, er is dan geen gem. Bedum, Eemsmond of Winsum meer. Je hoeft
dat niet als ontbindende factor in het contract op te nemen.
Maar kom je, als er tussentijds toch wordt geherindeeld, zonder boete van het contract af?
Uiteraard. Een bedrijf dat failliet gaat kun je ook niet aan zijn contract houden. Als een partij niet meer bestaat, wordt de overeenkomst ook nietig.
Vindt dat dit wel goed geformuleerd mag worden in het stuk.
Denkt dat dit meegenomen wordt in het overleg dat er nog zal zijn met de ambtenaren.
Weet als collegelid van Bedum dat er m.n. discussie is geweest over afvaardiging van de
GR Participatie Noord-Groningen, die hierin een formeel standpunt inneemt wat met zich
meebrengt dat ook een wethouder zitting kan nemen in de beoordelingscie. Hoopt dat dat
geen struikelblok is voor bereiken van overeenstemming over een goede accountantkeuze.
Memoreert vraag CU. Kan een efficiencyvoordeel dat een inschrijver geniet bij werkzaamheden voor een gemeente die haar beter zaken op orde heeft dan andere gemeenten, zich
vertalen in een prijsvoordeel?
Over het algemeen wordt het andersom afgesproken: dat je bij meerwerk een aanvullende
factuur krijgt, niet dat je op een afgesproken bedrag bij minder werk, korting kunt krijgen.
Vroeg niet voor niets hoeveel gemeenten er te bedienen zijn door de accountant. Werkzaamheden voor 5 gemeenten zijn doorgaans gemiddeld goedkoper dan voor 3.
Is dat met VVD eens maar als accountantsbureaus inschatten dat hun collega inschrijvers
dit vertalen in een lagere vraagprijs, zullen ze ook lager inschrijven. Dat zal dan blijken.
Vond geven van reactie vanuit positie van voorzitter wat lastig, daarom is e.e.a. via fractiegenoot naar voren gebracht. Hoopt dat die bijdrage in discussie meegenomen gaat worden.
Wijst er nog graag op dat Deloitte bij de vorige aanbesteding net klanten was verloren en er
in 1 klap 3 kon terugwinnen door bijna op de helft van de normale prijs te gaan zitten.
Daarom zal de prijs die uit de aanbesteding komt zeker hoger zijn dan er nu betaald wordt.
Weet dat Deloitte vanwege die krappe inschrijving meerwerk in rekening is gaan brengen.
Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.
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8.

Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen
Ook hier geldt het credo van Bedums burgemeester dat groter niet altijd beter en zeker niet
goedkoper is, dit vertoont grote gelijkenis met herindelingdiscussie. Akkoord met voorstel.
Journée
College gaat ervan uit dat gemeentelijke bijdrage niet gaat stijgen, VVD gaat akkoord.
Kuiper
Stukken geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, geheel akkoord met voorstel.
Doesburg
VRG maakt stevige stappen richting lokaal georiënteerd hulpverleningnetwerk en crisisbeheersing maar nieuwe uitdagingen als vluchtelingen, aardbevingen, terrorisme en cybersecurity zullen veel van de medewerkers vragen naast oude taken die blijven bestaan. Dit
vergt doelmatige en doeltreffende inzet van mensen en middelen. Helaas vergrijst de
brandweer en kunnen vrijwilligers wellicht niet meer in de volle breedte worden ingezet.
Begroting is sober opgezet, een aantal financiële knelpunten is opgelost, dit stemt tevreden.
Zorgelijk is wel dat er geen indexering voor loon- en prijsstijgingen, een begrotingskader
voor geaccordeerd nieuw beleid inz. brandveilig ondernemen in de Eemshaven en invlechting van de opleidingskosten zijn opgenomen en dat structurele uitgaven met incidentele
meevallers worden gefinancierd. Stemt dan ook in met voorstel op beide onderdelen.
Bakker
Is correct geciteerd door CDA, moet het echter in dit geval een beetje opnemen voor VRG
en de praktijk door samenwerking in de periode voor oprichting van de VRG memoreren.
De gemeente heeft namelijk een jaar of 10 voordat de regionalisering verplicht werd de
voordelen van de samenwerking geïncasseerd en benut. Sommigen vergeten dat en denken
dat alleen het feit dat de VR bij wet verplicht is door min. Opstelten opeens heeft geleid tot
meer kosten; dat is maar zeer ten dele het geval. Kan zich echter voorstellen dat als je die
voorgeschiedenis er niet bij in ogenschouw neemt, je dan concludeert dat het nu anders en
groter is georganiseerd terwijl in feite lokaal dezelfde brandweerzorg wordt geleverd. Er is
bij de oprichting van deze GR gekozen voor aansluiting bij de 80% van de brandweerzorg
die de gemeente via het Gemeentefonds vergoed krijgt. Dat heeft toen tot grote verschillen
in de hoogte van de contributie geleid en uit het voorstel mag blijken dat dat nu weer aan
de orde is omdat in '15 de criteria voor de uitkering uit het Gemeentefonds weer fors zijn
veranderd. Dat heeft invloed op de contributie. Bestuur komt nog met voorstellen om dat
probleem op te lossen, hoopt dat kort na zomervakantie aan raad te kunnen voorleggen. Uit
voorstel mag blijken dat wijziging in bijdrage vanuit Bedum relatief bescheiden is. Verhoging van bijdrage blijft niet achterwege zoals VVD zegt, maar blijft wel bescheiden, maar
dat heeft ook te maken met de uitkomsten van de discussie met alle 23 gemeenten over de
consequenties van de wijziging van het Gemeentefonds voor de contributie aan de VR. Er
is sprake van een zekere mate van vergrijzing bij de brandweer maar lokaal loopt de belangstelling voor de brandweer in elk geval niet terug zoals landelijk wel. Deelt met CU dat
als landelijke trend ook hier doorzet, de kosten verder omhoog gaan, maar daarom zijn ook
eerder de voordelen van jeugdbrandweer ter sprake gekomen en is het ook goed te melden
dat de brandweeroefening in de wijk gisteren, onder grote belangstelling plaatsvond.
Van
Bruggen

9.

Lange Termijn Agenda (LTA)
Geen aanvulling op opmerkingen over LTA gisteren in cie. VROM.

CDA,
VVD, CU
Heres

Voorzitter

Ziet graag toegevoegd voortgangsrapportage beleidsnota Sport en Beweging '13-'19, daarover is ook een jaarlijkse actualisatie door het college toegezegd. Is het eens met het format
waarin dit vorig jaar gegoten werd.
Neemt notitie van wens PvdA, dit punt moet worden toegevoegd aan de LTA.

10. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2016,
De griffier,

De voorzitter,
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Pfh
Van Dijk

Van Dijk

Agendapunt
3.Jaarrekening 2015
4. Voorjaarsnota 2016

Toezeggingen 16 juni 2016

Pfh bekijkt met griffie, raad en JAT wat een goede vorm
is voor een gesprek van de raad met het JAT.
Info over project invoering van breedband in het buitengebied komt in de leesmap te liggen.
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