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

donderdag 26 november 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Bolt, Doesburg, Heres, Journée, Koster, Mulder, Rutgers-

Swartjes, Slager  

Voorzitter:     Berghuis  

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

Commissiegriffier:   Reijsoo      

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt dat mw. Bolt vanwege haar nieuwe 

functie niet zal deelnemen aan bespreking van agendapunt 5, 6 en 7. Meldt dat aanschuiven van leden 

cie. VROM bij agendapunt 3 abusievelijk in de aanhef staat. Agenda wordt conform vastgesteld.  

 

2. Verslag vergadering ABZ 1 oktober 2015 
Tekstueel: geen opmerkingen. Verslag wordt conform vastgesteld. Mw. Rutgers had opmerking van 

zijde van PvdA en CU verwacht over aanwezigheid van dhr. Blok op 1 oktober, dat was namelijk ter 

vervanging van twee dames van verschillende fracties. 

 

3.  Bezuiniging Muziekschool Hunsingo 
Doesburg Vraagt zich af of frictiekosten zo hoog zullen zijn als Cultuurconnectie voorspiegelt maar 

feit blijft dat scen.1 Bedum direct veel geld kost en bovendien kan leiden tot gedwongen 

ontslagen, CU prefereert daarom scen.2 en gaat dan ook akkoord met het voorstel. 
Rutgers Stemt in met voorstel omdat 1. de hoge frictiekosten sowieso voor rekening van Bedum 

komen en van bezuiniging dan geen sprake is; 2. in scen. 2 Muziekschool het lopende les-

jaar op geplande wijze kan laten verlopen en de bedrijfsvoering vanaf '16/'17 zal aanpassen. 

Gaat ervan uit dat Muz. school alle kansen op alternatieve inkomsten blijft onderzoeken. 
Slager Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Vindt aannames van Muziekschool bij kos-

tencalculatie dubieus; frictiekosten zijn op globale cijfers gebaseerd maar hadden concreet 

bepaald kunnen worden obv. kennis van het personeelsbestand. Als je niet kiest voor scen. 

1 maar voor scen. 2 kom je opgeteld komende 5 jaar op € 92.500,- uit plus dat over 5 jaar 

nog een tekort resteert van € 50.600,-. Voorgesteld wordt dat laatste te betalen uit de reser-

ve die er nog is maar alles bijeengenomen kom je op vrijwel die € 142.000,- incidenteel uit 

scen.1 uit. Dat gedwongen ontslagen aan het eind van scen. 2 uitblijven is nogal whishful 

thinking, het is maar de vraag of de aanname van natuurlijk verloop dan is uitgekomen. 

Daarmee is het risico groot dat er aan het eind van de rit nog steeds frictiekosten zijn. VVD 

is dus tegen voorstel, prefereert scen. 1 waartoe raad ook in 1e instantie had besloten. 
Bolt Scen. 2 geeft ruimte om toe te werken naar een nieuwe situatie met behoud van een aantal 

zaken terwijl de bezuinigingen tevens stap voor stap vorm krijgen en de duur van de over-

gang te overzien is. PvdA kan zich daarin vinden. Vindt € 228.000,- veel geld voor minder 

dan 1 fte, waaruit bestaan de frictiekosten precies?  
De Vries Is blij met redelijk grote steun, zal trachten VVD nog te overtuigen. Op verzoek van colle-

ge heeft het nieuw bestuur scen.2 in oktober uitgewerkt ook naar de (meerjaren)begroting 

en begin november geaccordeerd, waarbij hij zich als bestuurslid van stemming heeft ont-

houden. Becijfering van frictiekosten van € 3 ton ad 1 fte is van de Cultuurconnectie, dekt 

alle kosten samenhangend met ontslag en is zo hoog mede door de ambtenarenstatus die de 

docenten van oudsher hebben. Cijfers in laatste alinea´s zijn van gem. financiële afdeling, 

zijn ook hoog maar de afdeling kan er geen beter getal aan hangen. Ook als dit redelijk wat 

lager uitkomt blijven de frictiekosten hoog. Eemsmond weigerde bijdrage aan frictiekosten 

omdat Eemsmond niet wil bezuinigen op muziekonderwijs, wil dat elk kind met muziekon-

derwijs in aanraking komt, heeft daar ook programma's op draaien, gaf daarvoor ook meer 

en zelfs tijdelijk extra subsidie, die nu wel wegvalt. Al met al hechten beide colleges aan 

voortzetting van de Muziekschool en vinden zij dat het nieuw bestuur ook de tijd moet 

krijgen om alternatieve financieringsbronnen aan te boren nu de overige bronnen zijn ver-
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vallen. Wel komt er landelijk een nieuwe subsidieregeling aan die via het onderwijs gaat 

lopen. Heeft directie ook aangespoord scholen te helpen die subsidiestromen binnen te ha-

len zodat er ook meer geld richting de Muziekschool gaat en de financiering van die school 

niet alleen van de gemeente afhankelijk is.  
Slager "0,76 fte" wekt suggestie dat precies bekend is om welke formatie dat gaat. Vindt dan maar 

uitgaan van € 228.000,- een zwaktebod, heeft het gevoel dat frictiekosten in scen.1 zijn ge-

maximaliseerd en in scen.2 zo laag mogelijk gehouden om iedereen mee te krijgen in scen. 

2. Kan zich ook niet voorstellen dat voortbestaan Muziekschool komende jaren staat of valt 

met die 0,76 fte. Vraagt reactie op conclusie in 1e termijn dat uiteindelijke kosten in scen.1 

nooit hoger uitvallen dan de € 1,4 ton (en eerder lager omdat de frictiekosten voor scen.1 te 

hoog ingeschat zijn) en in scen.2 juist flink hoger kunnen uitvallen. Herhaalt gezegde over 

zachte heelmeesters, ziet niet in waarom Muziekschool moet worden ontzien terwijl andere 

instellingen de tering naar de nering hebben moeten zetten wegens de bezuinigingen. 
De Vries Getallen waar VVD over twijfelt zijn wel zo objectief mogelijk neergezet. Er werken bij de 

Muziekschool 10 docenten met een heel kleine aanstelling, de 0,76 fte zal meerdere mede-

werkers betreffen en het aanbod van vakken moet wel evenredig toegedeeld blijven aan de 

leerlingen die de school heeft, je kunt niet ineens bijv. alleen vioollessen schrappen, daar 

moet verder naar gekeken worden. Dat maakt het ook lastiger. Scen.1 vergt op korte ter-

mijn een sanering en levert zeker frictiekosten op, ook omdat het lang kan duren voordat 

iemand ontslagen is. Inderdaad is het reservepotje leeg als straks de volle bezuiniging van  

€ 0,5 ton gerealiseerd is, maar in scen.2 is er nog wel tijd om te kijken of er andere finan-

cieringsbronnen aangeboord kunnen worden en daarmee gunstiger financieel uit te komen.  
Slager Dat laatste argument is ook een aanname; is door de antwoorden gesterkt in de overtuiging 

dat het beter is de school te saneren. De school moet de regie nemen en niet door keuzes 

van anderen het risico lopen met een bezetting te blijven zitten die zij zelf niet beoogd had. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als bespreekstuk naar de raad dient te gaan. 

  

4. Verordening cliëntenparticipatie, wijziging verordening afstemming participatiewet, wij-

ziging verordening re-integratie participatiewet en wijziging verordening loonkosten subsidie 

BMWE 
Doesburg Gaat akkoord met niet-inhoudelijke wijzigingen van verordeningen afstemming Participa-

tiewet, loonkosten subsidie BMWE en re-integratie Participatiewet, gaat ook akkoord met 

Verordening cliëntenparticipatie omdat cliëntenraad ermee instemt. 
Koster Hoe zijn inwoners van gem. Bedum vertegenwoordigd in cliëntenparticipatie, op basis van 

gemeentegrootte? Vindt het fijn dat de cliëntenraad akkoord is gegaan met de verordening. 

No-riskpolis is een belangrijk instrument, werkgevers hechten daaraan bij het in dienst ne-

men van werknemers voor een garantiebaan. College verwijst in verordening re-integratie 

participatiewet BMWE alleen nog naar de uniforme no-riskpolis en stelt geen aanvullende 

voorwaarden meer vanuit de gemeente. Vindt argument dat de wetswijziging inzake de no-

riskpolis zeer waarschijnlijk zal worden aangenomen niet overtuigend en acht consequentie 

van voorsorteren daarop juridisch onverbindend. Concludeert dat vanaf 2016 de grondslag 

voor de no-riskpolis vervalt en het college een onverantwoord juridisch en financieel risico 

neemt. Vindt het de vraag of de gemeente Bedum dat wil en kan dragen. Doet de suggestie 

om in de verordening een voorbehoud te zetten of, zo het college daarvoor een reden heeft, 

de verordening eerst aan te houden. Vraagt hierop ook een reactie van de overige fracties.  
Journée Cliëntenraad stemt in met verordening, financiële consequenties van de aanpassingen pas-

sen binnen gemeentelijke begroting, VVD stemt in. Heeft nog vraag over afspraakbanen, 

hoort steeds dat dat niet zo vlot verloopt m.n. doordat UWV te traag is met de indicatiestel-

ling terwijl er best aanbod van die banen is. Vraagt hoe dat in gemeente Bedum loopt.  
Bolt Dat er met één cliëntenraad gewerkt gaat worden is logisch, stemt dan ook in met verorde-

ning cliëntenparticipatie. Aandachtpunt is wel dat achterban van cliëntenraad zich in deze 

nieuwe situatie nog wel gehoord blijft voelen. Kan zich verder vinden in voorgestelde wij-

ziging in verordening participatiewet BMWE 2016. Geeft daarmee geen reactie op vraag 

van CDA en zou dat op dit moment ook niet kunnen.  
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Van Dijk Proeft bij alle fracties instemming met verordening cliëntenraad, maar op dat punt was er 

ook geen keus. Neemt opmerkingen van PvdA en CDA dat achterban zich gevoeld moet 

weten c.q. zo mogelijk evenredig vertegenwoordigd moet zijn mee bij verdere uitwerking 

van de cliëntenraad. Weet niet waarom wetsvoorstel inzake no-riskpolis nog niet in Eerste 

Kamer is aangenomen, Kamer heeft duidelijk aangegeven dit te gaan regelen, heeft nooit 

gehoord dat er grote politieke meningsverschillen op dit punt zijn in Den Haag, gaat er ge-

woon van uit dat de wijziging ingaat per 1-1-16, denkt dat financiële en juridische risico's 

van hierop voorsorteren meevallen, college durft die risico's best aan te gaan en of voorsor-

teren juridisch onverbindend zal worden verklaard, ziet het college dan wel weer. Met af-

spraakbanen wil het nog niet zo wil vlotten ook vanwege de situatie waarin men in Bedum 

woont en leeft en omdat er nogal eens verschil van mening is of iets een afspraakbaan is.  
Koster Vindt "dat zien we dan wel weer" juridisch wel wat riskant maar gaat erin mee als college 

inschat dat het een hamerslag in de Eerste Kamer wordt. Dank voor beantwoording, stuk 

kan wat CDA betreft door als hamerstuk naar de raad.  
Journée Bij afspraakbanen ligt het klip en kaar: het UWV stelt een indicatie waaruit het recht op 

een afspraakbaan voortvloeit. Daar is niets moeilijks aan in te schatten. 
Van Dijk Sommige zaken lijken simpel maar in de praktijk blijkt toch het toch lastig om vast te stel-

len wat er wel en niet onder valt. Bedum probeert er natuurlijk wel aan mee te doen en is 

daar ook toe verplicht, dus daar wordt wel aan gewerkt. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan. 

    

5. Wijziging verordening jeugdhulp gemeente Bedum 2015 
Voorzitter Memoreert dat mw. Bolt tot en met agendapunt 7 de raadstafel verlaat.  
Doesburg CU vindt het vanzelfsprekend belangrijk dat verordeningen van Bedum in overeenstem-

ming zijn met de wet en gaat dan ook akkoord met het voorstel. 
Koster Vanwege uitgangspunt van de-juridisering bij decentralisaties is verordening Jeugdhulp zo 

geworden als hij is vastgesteld in raad van 4-12-14. Als een cliënt niet van plan is bezwaar 

te maken tegen een beslissing heeft een beschikking uit oogpunt van rechtsbescherming 

geen toegevoegde waarde - zo werd al overwogen bij de vaststelling van de verordening 

Jeugdhulp 2015. CDA ziet nu juist een juridisering van de verordening en vraagt zich dan 

ook af in hoeverre dit gaat over harmonisatie van de verordening met de jeugdwet. Gaat 

overigens wel akkoord met het voorstel.  
Journée Door de verordening te wijzigen strookt die met het wettelijk kader, akkoord met voorstel. 
 Heres Akkoord met voorstel. 
Van Dijk Deelt opmerking CDA en zou willen dat voorliggend voorstel niet nodig was, maar is er-

van overtuigd dat toekenning van individuele voorzieningen toch in een beschikking moet 

worden vastgelegd omdat de ervaring leert dat die beschikking gewoon nodig blijkt als het 

tot bezwaren komt. Ook al zeggen zelfs juristen dat het eigenlijk geen toegevoegde waarde 

heeft, is het verstandig het wel te doen omdat het ook werk voorkomt. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk ook als hamerstuk naar de raad kan. 

 

6. Centrumregeling beschermd wonen 
Doesburg Hoewel de Centrumregeling gewoon door het Rijk wordt opgelegd zou de CU de taken be-

schermd wonen ook niet anders dan zo geregeld willen zien, dat is gewoon het beste voor 

de doelgroep. Heeft geen strijdigheid van voorliggende regeling met het algemeen belang 

kunnen ontdekken en gaat dus akkoord met voorstel. Vraagt wel of er al helderheid is over 

compensatie door het Rijk van extra kosten bij de uitvoering.  
Rutgers CDA heeft ook geen strijdigheid met algemeen belang gevonden. Deelt vraag CU over hel-

derheid bij oplossen van financiële tekorten in dezen, en vraagt waarom de inloop-GGZ, 

die geldig is tot en met 2016, een uitzondering vormt bij de omzetting van de tijdelijke re-

geling naar een regeling voor onbepaalde tijd. 
 Journée Taken staan duidelijk omschreven, VVD begrijpt argumenten van college om tot voorlig-

gende samenwerking te komen, kan dan ook akkoord gaan met het voorstel.  
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Heres Overwegingen en argumenten bij tijdelijke vaststelling liggen ook aan voorliggende vast-

stelling ten grondslag, PvdA ging destijds en dus ook nu akkoord met voorstel.  
Van Dijk Stand van zaken inzake compensatie van tekorten is nog zoals in het voorstel staat. Gro-

ningen onderhandelt daarover nog met het Rijk, Bedum heeft dit af te wachten, het is een 

zeker risico. Hoewel de Inloop-GGZ geen taak is die bij de centrumgemeente hoort vinden 

de Groninger gemeenten deze daar wel zo nauw mee verbonden dat zij de Inloop-GGZ er 

wel als taak aan willen toevoegen. Het zou dus kunnen dat het later ook voor onbepaalde 

tijd bij de Centrumgemeenten ondergebracht wordt.  
Voorzitter Constateert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 

  

7. Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2015 (jeugdwet en Wmo 2015) – ter bespreking 
Doesburg Info wordt per monitor gedetailleerder, beeld van voorzieningen waar het om gaat, het aan-

tal inwoners dat ervan gebruik maakt en de wijze waarop de dienstverlening verloopt wordt 

scherper. Heeft ook nieuw woord geleerd: "uitnutten". Goed te lezen dat veel dingen goed 

gaan. Vooral kwaliteit van dienstverlening en voorlichting over Wmo is goed, daar lukt het 

ook steeds beter zorg op maat te verlenen. Bij jeugdhulp is de situatie iets zorgelijker. CJG-

medewerkers wennen moeilijk aan nieuwe manier van werken en verwijzen onnodig vaak 

door, er ontstaan wachttijden voor jongeren die hulp nodig hebben, maar er wordt hard ge-

werkt om deze problemen op te lossen. Begin dit jaar was hulpverlening als het laten afda-

len van reddingswerkers in een donkere grot waarin zelfs nog onduidelijk was om hoeveel 

mensen het ging. Dus werd begonnen met het aanbrengen van verlichting zodat de mensen 

onderin de grot te zien waren, en werd contact gelegd met hen om te weten hoe ze eraan toe 

waren. Toen kon de echte hulpverlening en het naar boven halen van de mensen van start 

gaan. De reddingswerkers hadden touwen meegekregen maar die waren korter dan de lange 

touwen die de vorige brigade altijd gebruikte maar die versleten waren. Bij navraag bleek 

dat veel mensen in de grot in staat waren zelf een stukje omhoog te klimmen en anders wa-

ren er wel mensen beneden die ze een duwtje omhoog konden geven. Op die manier kon-

den toch veel mensen geholpen worden, ook al waren de touwen wat aan de korte kant. 

Inmiddels is het punt bereikt dat een groot deel van de mensen geholpen is dankzij het kei- 

en keiharde werken van alle betrokkenen. Het lijkt erop dat de gemeentes zich kunnen red-

den met de korte touwen maar er hoeven maar een paar mensen te struikelen en een stukje 

verder naar beneden te vallen, of de touwen zijn toch te kort. En dan moet er een extra stuk 

aan vastgeknoopt worden. Kortom, over de touwen - d.w.z. de financiële kant van de tran-

sitie - kunnen nog geen conclusies getrokken worden. Wacht daarvoor het jaarverslag af.  
Koster  Dat voor het eerst wordt gerapporteerd over financiële staat stemt CDA zeer tevreden, her-

haalt eerder uitgesproken dank aan opstellers van deze monitor. Vindt keuzevrijheid inzake 

PGB een groot goed. Wat zijn oneigenlijke gronden voor PGB-aanvragen op grond van de 

Jeugdwet, wordt hiertegen ook geprocedeerd door vertegenwoordigers van cliënten? Huis-

artsen zijn conform de Jeugdwet bevoegd jeugd door te wijzen naar specialisten, weten ge-

meente en huisartsen elkaar inmiddels makkelijker te vinden via kennisnet, iets waarvan de 

wethouder aangaf dat daaraan gewerkt wordt? Is benieuwd in hoeverre het eigen budget in 

dezen van Bedum zonder de additionele middelen die daarvoor naar evenredigheid binnen 

het RIGG beschikbaar zijn, toereikend was geweest voor uitvoering van Jeugdwet.  
Journée Er is veel werk verzet, 2015 is een echt overgangsjaar. Om nieuwe PGB-chaos bij uitbeta-

ling van zorgverleners te voorkomen moeten gemeenten voor 1 november de toekennings-

berichten voor PGB-uitkeringen naar de SVB hebben opgestuurd. Hoe is dit in de gem. Be-

dum geregeld, weten de cliënten dat het zo geregeld is, is daar ongerustheid over? Bij het 

onderdeel Jeugd zijn geen bezwaren en klachten binnengekomen, komt dit doordat het uit-

voeringsplan Jeugd in het CJG nog nauwelijks gestart is? Het is al met al een heel complex 

verhaal, er is geen zekerheid of dingen soepel (gaan) verlopen. Het is moeilijk te doorgron-

den materie zowel qua zorg als financiële consequenties. hoopt dat het tekort niet teveel zal 

oplopen. Bij indicatiestelling kijken naar financiële voordelen voor de gemeente lijkt winst 

maar kan in het tegendeel gaan verkeren in de vorm van grote gevolgen voor de ontwikke-

ling of veiligheid van een kind door een te laat afgegeven indicatie.  
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Heres Complimenteert mw. Doesburg met haar mooie beeldspraak. Ook 3e monitor laat nog geen 

definitieve conclusies toe. PvdA zal kanttekeningen van college in memo inzake resultaten 

Jeugdwet en Wmo ter harte nemen. De slechtnieuwsgesprekken die nog steeds plaatsvin-

den maken mensen ontevreden en boos. Dat is noch voor betrokken inwoners noch voor 

medewerkers die die gesprekken moeten voeren goed. Is er zicht op wanneer de processen 

bij de SVB en de beschikkingen op orde zijn? Verneemt graag wanneer onderdelen uit uit-

voeringsplan jeugd CJG van start gaan. Kan Bedum net als Eemsmond een versnellingsslag 

maken bij afhandeling van bezwaarschriften inzake huishoudelijke ondersteuning? Dringt 

erop aan deze procedures als het even kan, snel te doorlopen. Is al bekend wanneer er uit-

slag komt van op p.6 vermeld onderzoek naar gevolgen van uitspraken op bezwaren huis-

houdelijke ondersteuning voor werkwijze c.q. -processen van gem. Bedum? Invoering van 

decentralisaties kost al moeite genoeg, vreemd dat vastlegging van gegevens dubbel werk 

blijft vergen. Waar ligt het aan dat er bij basisteams CJG en MBO nog steeds geen casus-

sen via huisartsen binnenkomen? Onder `flexibele ondersteuning´ staat dat sommige me-

dewerkers onvoldoende weten wat een flexibele schil te bieden heeft, neemt aan dat daar 

actie op is ondernomen sinds dit opgeschreven werd. Verneemt graag wanneer college re-

sultaat verwacht van onderzoek in hoeverre de doelgroepen de compensatie eigen risico en 

collectieve aanvullende verzekering voldoende weten te benutten. Stemt in met voornemen 

om overschot op Wmo naar 2016 over te hevelen nadat tekorten op andere onderdelen zijn 

afgedekt en heeft begrip voor uitblijven van prognose inzake PGB's op dit moment. 
Van Dijk Prijst zich gelukkig dat er beter zicht is dan in de donkere grot in mooie beeldspraak van 

CU. De financiële touwen zijn eerder te kort dan te lang maar voorlopig is aan de cijfers te 

zien hoe het ervoor staat. Het ambtelijk en bestuurlijk veelgebruikte `uitnutten` is een krui-

sing tussen benutten en uitputten: zorgen dat er geen cent onbedoeld aan andere doelen be-

steed wordt. Financiële conclusies zijn gelet op alle onzekerheden lastig te trekken, na een 

jaar blijkt hoe het ervoor staat en dat gaat met meer zaken zo, sommige aansluitingen gaan 

nog niet goed, soms moet nog dubbel werk gedaan worden, ziet dat echter als aanloopfase, 

schat in dat het 3 jaar kan duren voordat gemeente goed overal grip op heeft ; is echter niet 

ontevreden met tussenstand. Fracties benoemen terecht wat niet goed gaat zoals het onder-

werp jeugd waar het gaat om het CJG. Iedereen moet wat dat betreft nog in zijn rol komen, 

het kost meer tijd, medewerkers gaan soms te lang zelf door voordat ze flexibele ondersteu-

ning inroepen, daardoor zijn zaken niet op tijd klaar. Pfh's gaan er meer op sturen om het 

beter bij de CJG's te laten gaan, dat is een van de grote aandachtpunten, anders dan bij 

Wmo en zorgloket waar de praktijk die men al gewend was, voortgezet is. In het vorige 

systeem konden mensen makkelijk een PGB voor allerlei zaken krijgen, de keuzes binnen 

het huidige systeem van Wmo en Jeugdwet liggen veel stringenter, met als gevolg dat er 

slechtnieuwsgesprekken te voeren zijn. Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft, keuzes 

zijn niet in het geding maar er wordt veel stringenter naar de onderbouwing gekeken, daar-

door zijn er dit seizoen een aantal PGB´s vervallen. Huisartsen moeten nog toegroeien naar 

de nieuwe situatie om gemeenten te informeren, zo bleek ook vorige week nog uit een 

overleg tussen huisartsen en bestuurders. Is ervan overtuigd dat huisartsen er ook voordelen 

bij kunnen hebben dat ze bepaalde dingen niet zelf hoeven te doen, maar het is natuurlijk 

heel logisch dat een burger eerst naar zijn huisarts gaat en dat huisartsen dat vervolgens 

moeten communiceren naar de gemeente ook in verband met de budgetten die de gemeente 

beheert. Moet er niet aan denken dat de zorg zonder het RIGG zou moeten, dat zou ook een 

onverantwoord financieel risico geven, vindt vraag van CDA dienaangaande dus wat theo-

retisch maar gaat het wel uitzoeken en komt daar nog op terug. VVD benoemt ook perike-

len met de SVB, dat begint wel steeds beter te gaan maar je ziet bij de uitwisseling van ge-

gevens tussen administraties steeds weer een vertraging optreden. Gemeente is in elk geval 

tijdig met aanlevering van gegevens aan SVB, heeft ook korte lijnen t.a.v. de rapportage 

maar er zit steeds een vertraging in, ook w.b. de controle. Heeft er vertrouwen in dat dat 

geen chaos wordt. Dat er bij jeugd geen bezwaren zijn binnengekomen komt ook omdat de 

beschikkingen inzake jeugdzorg nog niet rond zijn. Tot 1-5-'16 is daar nog een verder slag 

te maken. Deelt opmerking PvdA dat bezwarenprocedures snel doorlopen moeten worden. 
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Er is intussen wel een beeld van de bezwaren, er valt een verbeterslag te maken bij het af-

geven van beschikkingen, burgers moeten horen van de gemeente welke hulp ze krijgen. 

Gemaakte afspraken over budget dat er was per cliënt en wat daarvoor ging gebeuren, ble-

ken niet stand te houden bij de bezwarencommissie. De procedure is daarop aangepast 

maar de 7 bezwaarschriften moeten nog worden afgehandeld. Vanwege dit veel geringere 

aantal is een versnellingsslag zoals in Eemsmond in Bedum niet nodig. PvdA benoemt het 

punt van doelgroepen beter bereiken. Wat betreft de CER en het beter bereiken van de 

doelgroepen overweegt het college het bedrag wat nu op € 99,- staat, te verhogen. Kan niet 

aangeven wanneer college daarmee komt, maar dit zal de komende maanden zijn. 
Journée Vraagt zich af of gemeente deadline van 1 november voor de PGB-indicaties gehaald heeft. 

Begreep uit artikel in NRC dat doelgroep het risico loopt geen hulp te krijgen, dat gemeen-

ten dit heel expliciet moesten aangeven maar 60% van de gemeenten dat niet gedaan heeft.    
Van Dijk Die deadline is niet gehaald, er wordt nu gebruik gemaakt van de uitstelmogelijkheid tot 1-

5-16, verwacht dat de indicaties voor 1-3-16 rond zijn, zodat ze tijdig bij de SVB zijn aan-

geleverd. Alle overige PGB's in de BMWE-gemeenten zijn voor zover bekend wel aange-

leverd bij de SVB maar op het punt van Jeugd moet de slag nog gemaakt worden. Het ver-

haal in de NRC van afgelopen zaterdag gaat over een veel breder pakket. Bedum komt daar 

niet in voor, heeft die gegevens allemaal aangeleverd, BMWE-gemeenten voldoen daaraan. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan en dat mw. Bolt weer kan plaatsne-

men aan de raadstafel. 

   

8. Zienswijze concept Regionaal Risicoprofiel en concept Beleidsplan Veiligheidsregio Gro-

ningen 2016 – 2019 
Alle frac-

ties 
Juichen doorlopende actualisatie van beide voorliggende stukken toe.  

Doesburg Is blij met aanpassing van risicoprofiel aan risico's van de huidige tijd op o.a. aardbevin-

gen. Goed om te zien dat VR risico op aardbevingen serieus neemt. Risico's kunnen op-

merkelijk genoeg ook kleiner worden. Heeft geen zaken toe te voegen aan het beleidsplan. 
Rutgers Stemt in met voorstel. Las in stuk dat presidium geen behoefte had aan infobijeenkomst 

over de VR voor raadsleden. Had die afweging als raadslid graag zelf willen maken.  
Slager Maakt compliment aan allen die zorgen dat men goed op het pareren van allerlei verschrik-

kelijke dingen die zich kunnen voordoen is voorbereid, het ziet er ongelooflijk zorgvuldig 

uit, VVD is daar zeer tevreden over. Zou graag komende jaren ook op de hoogte gehouden 

worden van (aanpassingen in) de uitvoering van dit beleid. VVD stemt al met al in.   
Bolt T.o.v. vorige periode zijn aanvullende risico's onderkend met als belangrijkste het risico op 

aardbevingen, maar de actualiteit haalt dit plan ook nog in met een toenemende dreiging 

van terrorisme en mogelijke andere incidenten die grote gevolgen kunnen hebben. In de 

tussentijdse actualisatie worden nieuwe inzichten o.a. inzake aardbevingen verwerkt. Be-

leidsplan biedt kaders voor verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking. 

Goed dat ook de rol van de samenleving onderkend wordt, en veiligheid lijkt vanzelfspre-

kend maar de structurele aandacht in het plan hiervoor is goed. Vraagt of dit Regionaal Ri-

sicoprofiel straks als herijkt beschouwd mag worden als het straks geen concept meer is.  
Bakker Terecht benadrukken fracties het belang van tussentijds na blijven denken over risico's die 

zich aandienen en hoe daarop te reageren. Risicoprofiel is gericht op het in kaart brengen 

van risico's, operationeel werk hoort minder aan bestuurstafels thuis. Neemt aan dat presi-

dium alsnog gaat regelen dat er praktijkinfo uit VR komt als raadsleden dat willen, maar 

wil los van voorliggend voorstel best afspreken dat jaarlijkse ronde in mei mede wordt be-

nut om wat meer praktijkinformatie over voorliggend beleidsplan en risicoprofiel te geven. 

De VR heeft desgevraagd aangegeven dat behalve de KNMI-contourenkaart ook de kaart 

van de NAM wordt verwerkt in de herijking van het risicoprofiel. Die kaarten zijn eendui-

dig over het epicentrum maar de NAM-kaart duidt de risico's in de cirkels daaromheen niet 

zozeer in termen van bevingintensiteiten als wel in termen van de mate van aandacht die er 

aan locaties moet worden besteed, en zoals bekend ligt Bedum volgens de laatste inzichten 

nu overwegend in de 0,15 PGA-contour, een halvering van wat het eerder was. Omdat de 
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kaarten nog zo vers zijn en de duiding zo complex, is de herijking nog niet rond. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.  

  

9. Najaarsnota 
Mulder Positief saldo is mooie opmaat naar jaarrekening. NJN geeft gedegen beeld van verschillen 

tussen realisatie en begroting, complimenteert opstellers van stuk. De mee- en tegenvallers 

zijn met € 0,5 mln. resp. € 4 ton fors. Zonder Essentmiddelen was tekort € 1,5 ton geweest. 

Welk deel van die middelen is nog niet uitgekeerd? Is herinrichting Onderdendam niet al 

jaren voltooid? Bijraming van € 76.500,- hiervoor lijkt tegenstrijdig gelet op toelichting dat 

de realisatie binnen het budget blijft. Klopt het dat de accountant de gemeente bij opstelling 

van jaarrekening in dezen op het verkeerde been heeft gezet? Op post I&A zaten in het ver-

leden nogal eens overschrijdingen. Juist daarom is alertheid geboden. Dat ziekte bij deze 

post tot extra inzet heeft gekost, triggert de CU. Vraagt info over ziekteverzuimpercentages 

van 2014 tot heden. Is de verwachting dat liefst alle medewerkers hun werk weer kunnen 

hervatten? Doet gemeente ook vanuit goed werkgeverschap alles wat wenselijk en/of ver-

plicht is om tot volledig herstel te komen?  
Koster Complimenteert opstellers met het stuk. Goed om te lezen dat begroting andermaal klopt. 

Wat CDA betreft is er met het voordelig saldo van € 81.000,- nu ruimte voor plaatsing van 

een hoogholtje. Verwacht dat PvdA dat steunt, maar vindt het eigenlijk aan de CU om nu 

voorstel hieromtrent te doen. Los van verhandelingen daarover stemt deze najaarsnota tot 

tevredenheid. Vraagt toelichting op stelpost taakstelling Energie De Beemden op pag. 17. 
Slager VVD zal zoals bekend hoogholtje over Boterdiep niet steunen. Batig saldo valt positief uit, 

dat had met forsere minnen dan plussen andersom kunnen zijn. Toelichtingen bij afwijkin-

gen zijn duidelijk. Vindt het bijzonder dat accountant fout inzake reconstructie Onderden-

dam heeft gemaakt terwijl hij de gemeente voor fouten moet behoeden. Vraagt uit welke 

plussen en minnen de bij te ramen € 56.000,- bestaat. Waren kosten voor openbaar groen 

niet beter in te schatten geweest, gelet op het grote verschil van € 45.000,-? Vindt het een 

voorbeeld van Bedumse somberheid dat bij dienstverlening ondanks positief saldo meer-

malen wordt opgemerkt dat het een open einde regeling blijft. Vraagt uitleg over resterend 

bedrag van € 10.000,- op Jeugdzorg na uitname van € 125.000,-. Hoopt dat duidelijk is 

hoeveel er in het gaswinningsdossier voor rekening van Bedum zelf komt na verrekening 

met de NAM. Stemt in met de 4 mutaties in investeringskredieten.  
Bolt Goed te lezen dat resultaat over 2015 € 81.000,- positief is. Plussen zijn voldoende toege-

licht, geen vragen daarover. Is blij dat er minder mensen een beroep op bijstand hebben ge-

daan dan was geraamd. Stemt in met vaststellen van najaarsnota en toevoegen van batig 

saldo aan AR, complimenten aan de opstellers. 
V.d. Kolk Dit is de laatste tussenrapportage voor de jaarrekening. Een aantal sterke plussen en sterke 

minnen valt op die gelukkig tot positieve balans bij NJN leidt. Forse vrijval van Essentba-

ten sleept gemeente erdoorheen. Fluctuatie binnen Gemeentefonds is ook in Bedum fors, 

maar valt onder de eindstreep nog te overzien. Sommige gemeenten voelden zich daardoor 

in het voorjaar genoodzaakt tot bezuinigingen die ze in het najaar weer konden schrappen. 

Misschien zet die ontwikkeling komende jaren niet door maar zij is er nu wel. Aardig om te 

benoemen is de forse meevaller bij de Wwb. Vrijval van Essentmiddelen blijkt bij navraag 

€ 106.000,-, komt daarop terug bij begroting en rekening. W.b. Essent is niet een aandelen-

som, maar de voorziening Escrow vrijgevallen. Op reconstructie Onderdendam zit een na-

deel van € 2 ton, een voordeel bij de uitvoering van € 1,3 ton, dus per saldo een nadeel van 

€ 76.000,-. Het nadeel zit hem hierin dat op aandringen van de accountant een balansmuta-

tie is doorgevoerd. Dat blijkt ten onrechte te zijn geweest, maar komt wel voor verantwoor-

delijkheid van de gemeente. Er is een bedrag dubbel opgevoerd, dat wordt met instemming 

van accountant gecorrigeerd. Het bedrag zat dus al verwerkt in het budget, daardoor leidt 

het tot een nadeel van € 2 ton. Eindafrekening is nog niet geheel op orde, hopelijk lukt dat 

bij de jaarrekening, voert daartoe ook overleg met provincie. Weet antwoord over ziekte 

die in post I&A meespeelt nu niet maar zal dat bij de jaarrekening toelichten. Verwacht in 

januari bij jaarrekening serieuze tussenstand over De Beemden te kunnen geven, er staat 
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een taakstellende last op energiegebruik van € 20.000,- voor opgenomen maar omdat nog 

niet betrouwbaar valt te zeggen of de energiebesparing gaat lukken is het apart benoemd. 

Beaamt dat passage over open einde regeling van Wwb op p. 8 er een beetje als een under-

statement staat, maar het is wel goed de raad erop te wijzen dat dat in de toekomst ook wel 

weer eens kan tegenvallen. Het omgekeerde kan overigens ook.  
Van Dijk Kan over jeugdzorg kort toelichten dat er wordt gesproken over een korting op de uitkering 

die Bedum van het Rijk heeft gekregen van €125.000,-. Anderzijds zijn de prognoses van-

uit het SCP bijgesteld. Ook een doorrekening van de RIGG leidde tot neerwaarts bijstellen 

van een bedrag. Er bleef nog ruim € 10.000,- over die nog gedekt moest worden ivm. de € 

125.000,- die Bedum minder krijgt. Zoals te zien, wordt er ruimte gezocht binnen bestaan-

de budgetten, heeft nog geen zicht of die € 10.000,- al gevonden is. 
De Vries Zoals in de toelichting staat, is in totaal € 45.000,- bij groenbeheer nodig voor kap en her-

plant van zieke Essen en Iepen en bomen in Bedum en Zuidwolde die door hun omvang 

veel overlast geven richting riolering e.d., dan wel onbedoeld fruit geven.  
Bakker Hoorde in gesprekje tussen VVD en PvdA over wat nu een open eind regeling is opmerken 

`het omgekeerde kan ook´. Wil daarover opmerken dat je bij sommige regelingen de kraan 

dicht kunt draaien maar dat je bij open einde regelingen in het sociaal domein niet kunt stu-

ren op hoeveel gebruik daarvan wordt gemaakt. Wat betreft declaratie van kosten voor ex-

tra werkzaamheden in verband met de effecten van aardbevingen zijn er 2 hoofdlijnen. 1. 

Personele inzet: Bedum doet dat waar mogelijk met eigen mensen maar huurt onvermijde-

lijk ook mensen in. 2. Bedum derft inkomsten op de Woz. Voorlopig zitten die in het tarief 

van het daaropvolgende jaar versleuteld. College vindt dat niet terecht, heeft steeds gezegd 

dat die kosten moeten worden geneutraliseerd door een uitkering van de NAM of vanuit het 

Rijk. Over geen van beide is er nog uitsluitsel gegeven. Uiteraard zijn die kosten geadmini-

streerd. Er ligt ook een declaratie van € 4,8 mln. vanuit de G12-gemeenten voor personele 

inzet tot 1-5-'15. Verwacht daarop nog dit kalenderjaar een uitspraak van de minister. Dat 

moet dan ook de maat zijn voor de aanpak van het vervolg. Inkomstenderving op de Woz is 

zojuist becijferd op ruim € 1 ton over '14 en '15. Dat bedrag maal 12 is bij benadering het 

nadeel op de Woz voor de gemeenten in het gaswinningsgebied. Als Rijk eindelijk uitsluit-

sel over compensatie van deze extra kosten geeft, zal hij dat de cie. met genoegen melden. 
Mulder Heeft er begrip voor dat voor verzuimpercentages wordt verwezen naar jaarrekening maar 

doelde ook op continuïteit van bemensing in relatie tot het kunnen halen van ambitieni-

veaus. Zet het langdurig uitvallen van mensen de haalbaarheid van plannen onder druk? 
Slager Begrijpt dat kosten herontwikkeling Onderdendam bij jaarrekening terugkomt, situatie was 

complex, vindt het nuttig te leren van zaken die verkeerd zijn ingeschat c.q. dubbel gedaan 

en welk effect dat op de kosten heeft gehad. Ook te verwachten onderhoud aan fruitbomen 

is te voorzien, is verrast door de € 45.000,- die dit bij NJN nu extra kost. Vraagt of aardbe-

vinggerelateerde kosten over de 12 gemeenten verdeeld op totaal € 6 mln. komen en of een 

(groot) deel van dit nadeel voor rekening van die gemeenten kan komen als de claim niet 

wordt gehonoreerd. Herhaalt verder dat hij de toevoeging dat iets een open einde regeling 

blijft, nodeloos vindt. 
Bakker Bevestigt dat Woz-derving en aardbevinggerelateerde personele kosten samen ongeveer op 

€ 6 mln. voor de 12 gemeenten komen over de periode 2014-2015; tussen '14 en '15 zit ook 

verschil, m.n. de Woz-kosten lopen in ´15 sterker op dan in ´14 het geval was. Dat is w.b. 

de kosten van de Woz niet zondermeer een trend, a. omdat allerlei deskundigen zeggen dat 

de bevingen maar een heel beperkte component in de Woz vormen en b. omdat rechters de 

vrijheid hebben genomen om iets te vinden van de waardeontwikkeling in dit gebied, waar-

tegen andere partijen terecht hoger beroep hebben aangetekend. Dus het begrip waarde en 

hoe de waarde wordt beïnvloed door de bevingen is een kwestie die nog allerlei vragen op-

roept te-meer omdat het ook lastig is dit facet goed te wegen te midden van alle andere fa-

cetten die bij de jaarlijkse bepaling van de waarde van een woning een rol spelen. De waar-

dedaling als gevolg van de bevingen is dus gecompliceerd, daar zijn verschillende opvat-

tingen over die uiteindelijk moeten convergeren tot één duidelijke maatstaf. Maar de com-

missie krijgt op enig moment nog inzage in de kostensoorten en de verrekening van de kos-
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ten. 
V.d. Kolk Herinrichting Onderdendam wordt verwerkt in jaarrekening, zal met college bespreken hoe 

specifiek dat moet zijn, raad kan controlerende functie dan uitvoeren. Hoe percentages van 

ziekteverzuim zich ontwikkelen zal ook in de jaarrekening terugkomen. 
Bakker Maakt voor duiding van dat laatste beeld onderscheid tussen Bedum en De Marne. I&A is 

bij De Marne ondergebracht. Kent het ziekteverzuim daar niet, weet wel dat afd. I&A is ge-

troffen door omvangrijk en langdurig ziekteverzuim. Cie. krijgt bij jaarrekening dus inzicht 

in het ziekteverzuimpercentage. Dat verschilt sterk per afdeling; zoals bekend stijgt ziekte-

percentage sterk bij langdurige ziekte van medewerkers. Verder weet cie. dat in voorstellen 

die het college de cie. liever eerder had voorgelegd, is opgemerkt dat onderbezetting of in 

elk geval verlies aan capaciteit - door een hoge werkdruk maar stellig ook door ziektever-

zuim - leidt tot vertraging bij projecten. College kijkt voortdurend of daar ook kwetsbaar-

heden optreden en weegt voortdurend af wat voorrang moet hebben c.q. uitstel kan lijden; 

indien dat laatste niet kan, moet er personeel worden ingehuurd maar dat kost ook geld en 

de andere kant van diezelfde afweging is het zoveel mogelijk vermijden van dergelijke kos-

ten. Kosten van personeel en inhuur van personeel zijn het tegendeel van een open einde 

regeling, want daar heb je zelf sturing op terwijl dat voor open einderegelingen niet geldt.  
Voorzitter Stelt vast dat de Najaarsnota als hamerstuk naar de raad kan. 

   

10. Controleprotocol 
Alle frac-

ties 
Gaan akkoord met het voorstel. 

CU, VVD Zien kans om van accountant te veranderen graag aangegrepen zodra die zich voordoet.  
V.d. Kolk Weet niet voor hoe lang de opstelling van het controleprotocol is vergeven aan de accoun-

tant maar wel dat dat een Haagse aangelegenheid is. Volgend jaar kan er tot een nieuwe 

keus worden gekomen. Heeft complimenten die bij a.p. 9  zijn gemaakt al per Whatsapp 

doorgegeven. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk ook als hamerstuk naar de raadsvergadering kan. 

  

11. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag.  

  

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.44 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2016, 

 
De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 
 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 26 november 2015 
Van Dijk 5. Verordening cliëntenparticipatie, wijziging ver-

ordening afstemming participatiewet, wijziging 

verordening re-integratie participatiewet en wijzi-

ging verordening loonkosten subsidie BMWE 

Portefeuillehouder neemt opmerkingen van PvdA 

en CDA dat achterban zich gevoeld moet weten 

c.q. zo mogelijk evenredig vertegenwoordigd moet 

zijn mee bij verdere uitwerking van cliëntenraad. 
Van Dijk 7. Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2015 

(jeugdwet en Wmo 2015) 
Portefeuillehouder zal nog uitzoeken hoe duur de 

zorg uit zou zijn geweest zonder de RIGG. 
Bakker 8. Zienswijze concept Regionaal Risicoprofiel en 

concept Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 

2016 – 2019 

Jaarlijkse ronde in mei zal mede worden benut om 

wat meer praktijkinformatie over beleidsplan VR 

Groningen en Regionaal Risicoprofiel te geven. 

 


