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Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op 
donderdag 27 november 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis 

 

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

Swartjes, Slager  

Voorzitter:     Wijnstra  

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

Commissiegriffier:   Reijsoo 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform vastgesteld. Mevr. 
Rutgers ziet weinig overlap tussen beide decentralisaties onder agendapunt 3. Ze had ze gelet op de 
zorg en het geld die ermee gemoeid zijn liever apart geagendeerd gezien. Pfh. Van Dijk antwoordt dat 
vanwege grote overlap tussen beide decentralisaties en het feit dat ze integraal aangepakt worden met 
één pot van middelen, geoordeeld is dat het wel kon om beide onderwerpen gevoegd te behandelen. 

 
2. Verslag vergadering ABZ 2 oktober 2014 
Tekstueel/naar aanleiding van: in bijdrage mw. Journée op p.2 moet "BMW-DAL" "BMWE-DAL" 
zijn. Verslag wordt aldus aangepast vastgesteld.  
 

3.  Jeugd en Wmo 2015 
Journée Complimenten voor uitvoerige info. Decentralisaties van taken zijn wat VVD betreft heel 

zorgvuldig verlopen. Volgend jaar wordt duidelijk of alles zo geregeld is als VVD hoopt en 
verwacht. Bezuinigingsnoodzaak is extra uitdaging. Heeft er alle vertrouwen in maar vraagt 
aandacht voor communicatie naar burgers. Betrokkenen moet duidelijk zijn wat ze kunnen 
verwachten op de korte termijn. Hoopt dat Bedum vergelijkbaar mooie folder uitbrengt als 
Westerkwartier. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen of in grote onzekerheid ver-
keren of ze zorg krijgen. Wie betaalt is ook niet altijd duidelijk: gemeente of ziektekosten-
verzekeraar. Cliënt moet niet van kastje naar muur verwezen worden en in problemen ko-
men. Is ook blij dat pgb's blijven bestaan, afwikkeling door SVB zal veel beter gaan dan nu 
het geval is. Hoopt op flinke reductie van bureaucratie in de zorg met deze nieuwe wet.  

Bolt Waardeert het vele verrichte werk, geformuleerd beleid en getroffen voorbereidingen om in 
januari zo transitieproof mogelijk te starten. Wie heeft het overzicht zodat tijdig bijgestuurd 
kan worden? Grootste risico zit bij pgb's. Hoe groot tekorten daarbij zullen zijn is onduide-
lijk, staatssecr. schat het in obv cijfers '12, tabel 1.3 vermeldt ca. - € 0,5 mln., voor BMWE 
samen zou het - € 2,5 mln. zijn. Zijn betere cijfers van oktober er al, wanneer worden die 
verwerkt? Zijn er contacten met pgb-houders, welke acties zijn ondernomen om overschrij-
dingen in '15 te voorkomen? 10% van budget dat zorginstellingen krijgen is bedoeld voor 
transformaties van die instellingen, is dat dezelfde 10% als de elders genoemde 10% bud-
get voor innovatie/versterking van het veld? Is bekend hoe zorgaanbieders hiermee omgaan 
en samenwerken met het veld? Zijn er afspraken met zorgaanbieders over gemaakt? Sluit 
expertpool vanuit zorgaanbieders aan bij Groninger functioneel model? Hoe is cliëntonder-
steuning geregeld en onafhankelijkheid ervan gewaarborgd? Hoe ziet noodhulp en toegan-
kelijkheid daarvan eruit? CJG geeft aan dat mensen al vanaf '10 zijn meegenomen in ont-
wikkeling naar nieuwe structuur maar ook dat er zeker eea. niet goed zal gaan nu het CJG 
zaken krijgt te doen waar het eigenlijk niet aan gewend is. In prov. Groningen is keuze ge-
maakt om BJZ-medewerkers te behouden en bij GGD en CJG-teams onder te brengen. Als 
CJG-partners meer generalistisch gaan werken en er één geïntegreerde toegang komt voor 
alle basisondersteuningsvragen voor -9 maanden tot 100 jaar waar een aantal professionals 
werkzaam zal zijn, is het de vraag of er voldoende expertise voor specifieke doelgroepen 
binnen dat brede bereik overblijft. Is er voor de heftige casussen die soms voorbijkomen 
voldoende ondersteuning geregeld, kunnen mensen zich verder verdiepen? Met onderwijs 
zijn afspraken over het signaleringssysteem gemaakt. Zorg voor jeugd is in CJG verankerd, 
maar hoe functioneert dit systeem nu?  
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Wordt er voldoende gemeld en leidt dat tot casussen die CJG oppakt? Privacy is groot goed 
maar mag niet belemmerend werken als veiligheid van kinderen in geding is of voor sa-
menwerking tussen CJG-partners. Hoe zijn minimale eisen op dit punt uitgewerkt voor '15? 
Juicht toe dat privacybeleid van gem. Bedum in '15 breed aan de orde komt nu er privacy-
gevoelige bij de gemeente komen te liggen. 

Doesburg Complimenteert ambtenaren die keihard aan plannen hebben gewerkt, in weinig tijd veel 
moesten regelen terwijl veel nog onzeker is en enthousiast beschikbaar bleven om raad bij 
te praten. Beide voorliggende plannen zijn helder geschreven, speerpunten van visie op so-
ciaal domein zijn goed herkenbaar, rechten en plichten van burgers met hulpvraag zijn hel-
der. Er is goed nagedacht over alle situaties die zich kunnen voordoen, gelukkig staat col-
lege open voor bijstelling bv. als blijkt dat vaker beroep op hardheidsclausule voor éénzelf-
de onderwerp wordt gedaan. Wmo-loket moet zwaar op alle mogelijke hulpvragen zijn toe-
gerust: is gestart met scholing, hebben medewerkers het idee dat ze daar iets aan hebben in 
de praktijk? Uit uitvoeringsplan Jeugdhulp blijkt dat veel nog geregeld moet worden, kun-
nen medewerkers dit allemaal bijbenen, vraagt dit niet teveel van hen? College vindt goede 
communicatie belangrijk, CU ook: inwoners zullen onzeker zijn over ophanden verande-
ringen, hoe gaat gemeente hen daarover informeren? Hecht eraan dat inwoners zorg en on-
dersteuning dicht bij huis krijgen. Dit verstevigt hun sociaal netwerk veel meer dan dat zij 
hulp 3 kwartier verderop moeten halen. Ziet graag dat eerst gekeken wordt naar wat de Be-
dumse stichtingen en instellingen te bieden hebben. CU vindt dat burgers voor pgb moeten 
kunnen kiezen maar maakt zich zorgen over dreigend budgettekort voor pgb's en feit dat in 
2015 daarvan niets kan worden doorberekend aan pgb-houders. Is met staatssecr. of de ge-
meenten die bij de bijeenkomst met hem aanwezig waren een vervolgafspraak gemaakt om 
te kijken hoe groot de financiële problemen zijn en wat daaraan gedaan kan worden? 

Rutgers Bij 3D's moet "omdenken" waar CDA bij begroting over sprak gestalte krijgen. Raad moet 
leren loslaten, maar dat is iets anders dan je handen ergens van aftrekken. Nauwkeurig blij-
ven informeren van raad is van belang als beleidsregels aan college worden gedelegeerd. 
Toezegging van college om raad frequent te informeren is niet concreet genoeg: met welke 
frequentie? CDA wil elk kwartaal ook over beleidstechnische wijzigingen worden geïnfor-
meerd en beleidsregels van 3D's inzien zodra college die vastgesteld heeft. Streven naar 1 
integrale toegang voor alle ondersteuningsvragen is mooi maar locaties van dat loket moe-
ten zo laagdrempelig mogelijk zijn voor alle gebruikers, wat niet zal meevallen gelet op di-
versiteit van doelgroepen. Dat budgetoverhevelingen tussen decentralisaties via afspraken 
in RTA worden tegengegaan is prima maar wat, als er structureel overschotten in 1 of meer 
decentralisaties blijken te zijn? Ook CDA heeft het verbaasd dat kostenraming voor pgb's is 
gebaseerd op gegevens uit '12. Zijn er inmiddels recentere cijfers? Inwoners zijn blijkens 
onderzoek erg tevreden over Bedum, hoopt dat dit zo zal blijven. Wenst college veel wijs-
heid toe, veel is gedaan maar veel moet ook nog gebeuren. 

Van Dijk Onderschrijft dat geweldige klus tot op heden is geklaard, complimenten voor organisatie 
zijn terecht. Taakoverheveling van Rijk en provincie naar gemeenten heeft nog nooit in de-
ze omvang plaatsgevonden. Pas afgelopen zomer werd duidelijk hoe het door zou gaan, dat 
gaf enorme tijdsdruk. Veel is nog onduidelijk en moet duidelijk worden in 2015. Maar col-
lege is er klaar voor om dit per 1-1-15 over te nemen. Beantwoordt vragen. Communicatie 
over wat er verandert vindt op vele fronten plaats, soms via persoonlijk bericht aan mensen 
maar ook in de breedte via al een half jaar lang advertenties in Ommelander Courant, en dat 
blijft nog doorgaan. Overal waar gemeente gevraagd wordt, komt zij langs zoals laatst nog 
op bijeenkomst PCOB. College gaat komende 2 weken op bijeenkomsten in Onderdendam, 
Bedum en Zuidwolde ook nog informatie geven over de decentralisaties. Volgend voorjaar 
komt er ook nog een uitgebreide markt waarbij ook instellingen worden uitgenodigd. Toont 
mooie concept publicatie in kleur voor de Bedumer volgende week, waarin alle onderdelen 
van de decentralisaties op een begrijpelijke manier worden genoemd. 

Slager Merkt op dat de Bedumer niet overal wordt bezorgd.  
Van Dijk Gaat ervan uit dat de Bedumer voor deze gelegenheid in heel Bedum bezorgd wordt en zal 

daar anders nog in voorzien. 24-uurszorg blijft voor rekening van de zorgverzekering maar 
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er zijn straks grensgevallen. Pas in de loop van 2015 moet blijken tot op naam en rugnum-
mer wie voor rekening van gemeente c.q. zorgverzekeraar komt. Dat pgb's via SVB lopen 
is natuurlijk ook om fraude tegen te gaan, wat overigens in Bedum weinig voorkomt. In de 
nieuwe situatie moet men aanvragen voor pgb ihkv jeugdhulp of Wmo goed onderbouwen 
zodat gemeente ook grip houdt tav. financiering. Deelt met VVD dat bureaucratie zo moge-
lijk teruggedrongen moet worden in de transities. Alles wat via gemeente gaat kan gemeen-
te zelf monitoren/bijsturen maar wat via RIG loopt zal iets meer tijd vragen om bij te stu-
ren. Verzekert dat Bedum er net als alle overige gemeenten bovenop zit, vanwege de grote 
onzekerheid hoe het m.n. financieel uitpakt. Staatssecr. is ingelicht dat gemeente tav. pgb's 
mbt. AWBZ met fors tekort zit, van de € 2,5 mln. die de PvdA noemde is het bedrag voor 
Bedum nog laag maar voor Winsum is het bijna € 1 mln. Nieuwere cijfers dan uit '12 zijn 
er nog niet, staatssecr. is bereid tot nieuw overleg als zijn raming tot rare effecten leidt. Mi-
nisterie is traag met aanvullende cijfers en berekeningen, pfh's in VGG-verband trekken zo 
nodig weer aan de bel bij staatssecr. met eigen berekeningen, gaat ervan uit dat landelijke 
overheid haar afspraken nakomt. Er zijn contacten met pgb-houders obv. individuele ge-
sprekken. Gemeente garandeert tav. Jeugdhulp en Wmo continuïteit van zorg en infrastruc-
tuur voor zolang de indicering geldt. Willen instellingen de 10% voor transformatie krijgen 
dan moeten ze ook laten zien dat ze met de transformatie bezig zijn, dat geldt ook voor het 
voorliggend veld. Expertpool is onderdeel van Groninger functioneel model. Bv. verstan-
delijk gehandicapten worden door het onafhankelijke MEE bijgestaan. Voor noodhulp is 
geen algemene richtlijn te geven, net als een hardheidsclausule is die er voor situaties waar-
in gewone regels niet voorzien en men vaak ook snel moet handelen. BJZ participeert al in 
CJG, die expertise is er dus al, voor zover is te overzien is er voldoende expertise om aan 
de slag te gaan met het zorgloket, of het voldoende is om de hele doelgroep tot 100j. te be-
dienen moet blijken, zo nodig moeten experts uit de pool ingevlogen worden. Afgelopen 
jaren zijn er ihkv "Zorg voor jeugd" steeds meer meldingen bij het CJG gekomen, optimaal 
functioneert het nog niet, ook onderwijs wordt erop geattendeerd om daar gebruik van te 
maken; onlangs is wel besloten hiermee door te gaan, het geeft toegang voor alle betrokke-
nen bij problematiek rond jeugd. Vindt dat er heel veel melding wordt gedaan. Deelt met 
PvdA dat privacy niet belemmerend mag zijn. In sommige situaties kan belang van kind zo 
groot zijn dat privacy daarvoor moet wijken maar zoals bekend is privacy in Nederland(se 
wetgeving) heel belangrijk. Protocol op dit punt per 1-1-15 is minimaal, wellicht loopt men 
tegen situaties aan dat het anders moet maar vooralsnog is het goed geregeld en kan men er 
goed mee uit de voeten. CU vraagt of gemeente er klaar voor is. Met prestatie die nu ook in 
BMWE-verband is neergezet is grens van capaciteit bereikt, het is op tijd gelukt, dat geeft 
vertrouwen maar elastiek waar je lang aan trekt, knapt uiteindelijk dus het is wel een zorg, 
het management onderkent dat ook. Gewerkt wordt aan vergroting van kennis van mede-
werkers. Het is een groeiproces en ook dat gebeurt in BMWE-verband. Deelt mening CU 
dat gemeente van lokale zorginstellingen gebruik moet maken, er zijn contacten over, één 
daarvan heeft gemeld bepaalde kennis in huis te hebben die van pas kan komen voor Wmo 
en jeugdzorg; dat krijgt zeker een vervolg, er moeten nog afspraken gemaakt worden maar 
de lijnen zijn kort. Denkt ook dat door gebruikmaking van lokale expertise de burger goed 
kan worden bediend en de kosten kunnen worden beperkt. CU noemt terecht risico's tav. de 
pgb's. Zoals bekend kan de korting niet in '15 worden doorberekend vanwege continuïteits-
eisen voor dat jaar. Daarom is ook van belang dat bekend wordt of het bij € 2,5 mln. tekort 
voor BMWE blijft of op een ander getal uitkomt. Toegezegde kwartaalrapportage betreft 
behalve financiën ook hoe e.e.a. zich ontwikkelt, beleidsplan en verordeningen zijn ook zo 
opgezet dat aanpassingen snel mogelijk zijn, hetgeen dan aan raad wordt voorgelegd. Be-
leidsregels worden nog voor kerst in college afgetikt en komen daarna ter inzage voor raad. 
CDA vraagt: wat als er geld overblijft. Er komt één uitkering voor het sociale domein maar 
college zal vooral in het begin bijhouden wat elk v.d. diverse regelingen kost. Een eventu-
eel overschot zal in eerste instantie binnen sociaal domein gebruikt worden maar de eerste 
paar jaar zijn tekorten veel waarschijnlijker. Pas als gemeente dit goed in de vingers heeft 
wordt het wellicht mogelijk binnen het budget te blijven. 
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Journée Begreep van manager CJG dat het met privacy meevalt omdat CJG indicatie zelf gaat stel-
len en privacyinfo helemaal niet zo bij gemeente terechtkomt. SVB heeft momenteel alle 
cliëntencontracten binnen, bij gem. Groningen had iemand al bericht dat in de loop van '15 
een gesprek over verlenging van pgb zou komen, dus eigenlijk zou er al een overzicht bij 
SVB moeten zijn welke mensen in Bedum een pgb hebben. Denkt dat er qua aanwezigheid 
van mensen met kennis en kunde bij het CJG weinig zal veranderen.  

Bolt Werkendeweg moet nog veel duidelijk worden, denkt dat college er alle ruimte voor moet 
krijgen maar PvdA zal het graag volgen en wenst allen hier veel succes mee. 

Slager Overal waar de gemeente betrokkenen informeerde over deze materie bleek dat pfh en zijn 
ambtenaren hier een heldere visie over hebben, gericht op continuïteit van zorg en niet al-
leen op financiële zaken, en dat ze weten hoe het werkt in de praktijk, betrokken zijn en 
zuiver van intenties. De VVD heeft er dan ook geen enkele moeite mee om dit los te laten 
en heeft er alle vertrouwen in dat dit bij dit college/deze wethouder in zeer goede handen is.  

Van Dijk Zal overzicht meldingen zorg voor jeugd ter inzage leggen. Info over pgb's komt stap voor 
stap binnen maar soms alleen op postcodes. Eea. moet nog omgezet en beoordeeld worden 
om SVB te kunnen aangeven wat er betaald moet worden. Groningen lijkt daar verder in. 

Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan. 
 

4. Najaarsnota 2014 
Slager Onderbouwing van afwijkingen is helder. Heeft GB raadsvergoedingen terugbetaald en hoe 

wordt dat verwerkt? € 18.000,- die laatste 2 mnd. nog bij NASB is voorzien is fors bedrag. 
Waar is dat voor bedoeld? Wellicht zijn de 2 opgezegde tennisbanen bruikbaar voor beach-
volleybal. € 2.500,- subsidie voor voorstelling over leven van Sicco Mansholt is fors, Rot-
terdam zal er niet navenant veel voor betaald hebben. € 10.000,- is forse afwijking bij hon-
denbelasting: zijn er minder honden in Bedum of wordt er minder gecontroleerd? Is er zicht 
op hoeveel er bij algemene dekkingsmiddelen eind dit jaar overblijft? 

Heres Is blij met voordelig saldo maar minder blij met structurele tegenvallers. Had eerst evalua-
tie mbt nut en noodzaak van NASB verwacht alvorens hiervoor bijplussing aan te treffen. 
Miv wanneer is huur van de 2 tennisbanen opgezegd? Vernam evenals VVD dat de clubs 
ze nog steeds gebruiken. Verhuur aan privé gebruikers was voorbehouden aan LTC Be-
dum, maar kan de gemeente ze nu wel aan die doelgroep verhuren? Met startersleningen 
loopt het nog niet storm: 2 stuks; wacht evaluatie geduldig af. 

Mulder Plus € 6.200,- is zeer bescheiden resultaat over 2014. Grootste tegenvaller komt door groei 
van aantal Wwb-gerechtigden, dit nog los van post Bijzondere Bijstand. Lastig te begroten 
post dus. Meerkosten bij raadsvergoedingen blijken niet op hogere maar op gebruteerde 
uitbetaling aan raadsleden te stoelen. Roept college op om structurele meerkosten van in-
voering van werkkostenregeling zoveel mogelijk te beperken, ziet resultaat daarvan graag 
tegemoet in aparte alinea in VJN '15. Wacht evaluatie startersleningen af. Resultaat op ver-
koop aandelen Attero is mooi, heeft groot tekort op NJN helpen voorkomen en is ongetwij-
feld ook zo positief omdat college niet bij voorbaat akkoord ging met deze verkoop. Is erg 
blij dat jaarlijkse overschrijding op Groenonderhoud niet meer in lijstje staat en dat kritiek 
van CU van vorig jaar gewenst resultaat heeft opgeleverd. Maar: is de € 25.000 nog volle-
dig beschikbaar voor omvorming op groenonderhoud en waarom is er afgelopen jaar niet 
(meer) omgevormd om hiermee jaarlijkse kosten groenonderhoud te reduceren? CU ziet 
NJN en begroting graag tegelijk geagendeerd zodat NJN niet als lijstje van losstaande plus-
sen en minnen beleefd wordt en resultaten van het verslagjaar maken de begroting ook sub-
stantieel beter beoordeelbaar. Graag reactie hierop van college en overige fracties. 

Koster Ramingen blijken soms moeilijk in te schatten, zo was ook zorg van CDA mbt vorig agen-
dapunt. Dat aantal Ww-ers in Bedum lager dan voorspeld uitvalt is positief voor betrokke-
nen en ramingen voor '15, maar CU heeft gelijk: deze post is lastig te begroten. Automati-
seringpost op p.11 is nog p.m. maar opbouw hiervan is toch bekend, € 6.250 toevoegen aan 
AR lijkt voorbarig, wellicht moet dat in '15 al weer terugvloeien agv ziekte bij automatise-
ring. Ability kan trots zijn op positief resultaat. Met nieuw fiscaal regime voor raadsleden 
gaat kopieervergoeding voor raadsleden in '15 erg duur worden, digitaal/papierloos verga-
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deren zou flink wat uitsparen. Tekort op begraafrechten begint structureel te worden, hoe 
staat college tegenover oproep CDA bij VJN '14 om verwachte opbrengsten te herijken?  

Vd Kolk € 18.000,- NASB is verschuldigd aan Huis voor de Sport ivm coördinator en combinatie-
kosten. College bezint zich op een vervolg, rekening houdend met raadswens om coördina-
tor op 1 fte te houden. LTC Bedum heeft 2 banen minder nodig door krimp ledental. Colle-
ge overweegt gevolg te geven aan wens voor beachvolleybalveld. LTC denkt ook nog na 
over vervolgoptie en mag ze nog gebruiken omdat gebruik beter voor de banen is dan dat 
ze stil liggen; maar dat is tijdelijk, er zal iets mee moeten gebeuren. NJN is laatste door-
zicht op financiële ontwikkelingen, effecten decembercirculaire worden verwerkt in jaarre-
kening, gebruik is om pos. resultaten van tussenrapportages terug te boeken op AR. Raad 
krijgt binnenkort apart resumé van stand van zaken rond startersleningen. Hondenbelasting 
loopt terug door teruglopend hondenbezit. Als daling bij begraafrechten doorzet wordt dat 
bij volgende begroting duidelijk, vooralsnog is het beeld zigzaggend. Is niet tegen op eer-
der of bij begroting al presenteren van NJN maar het moet ambtelijk wel te behappen zijn; 
bij begroting wordt al wel gekeken naar trends; en de tegenvallers bij hondenbelasting en 
secretarieleges zijn er ook al in verwerkt; tav. werkkostenregeling / vergoedingen raadsle-
den moet dat bij VJN nog en zullen opmerkingen vanuit raad daarbij betrokken worden.  

De Vries Beaamt dat bijdrage aan voorstelling over Sicco Mansholt tov. post cultuur fors is, college 
wilde dit eenmalig toekennen gelet op grote succes dat deze voorstelling had. Zal opm. CU 
over beteugeling van kosten groenonderhoud doorgeven aan buitendienst. Er is op kleinere 
schaal omvorming geweest bij projecten en in de reguliere begroting meegenomen, verder 
lag de focus dit jaar zwaar op beteugeling kosten inschakeling derden, en dat is ook gelukt. 

Bakker Vult aan dat aandelen Attero voor zelfde prijs zijn verkocht als waar ze eerder voor zijn 
gekocht. Het is dus geen beloning voor goed gedrag.  

Slager Dat er uitgaande van € 100,- gemiddeld per hond belasting 100 honden minder in Bedum 
zouden zijn lijkt wel veel. Andere verenigingen die ook goede doelen nastreven krijgen 
minder subsidie van gemeente, blijft subsidie voor semicommerciële voorstelling st. Jan 
Vos onterecht vinden. Deelt behoefte CU aan gelijktijdig verstrekken van NJN en begro-
ting niet, gaat ervan uit dat laatste stand van zaken ook wb. geldstroom uit Den Haag in be-
groting verwerkt zit en vindt NJN dan plezierige update aan eind van jaar. Kan oproep 
CDA tot papierloos vergaderen helaas niet ondersteunen, fractievz. VVD is daar tegen. 

Heres Herhaalt suggestie om tennisbanen in privégebruik te geven, denkt dat daar behoefte aan is, 
men hoeft dan geen lid van de club te worden en de banen liggen er per slot voor rekening 
al. Begrijpt dat college binnenkort beslist over continuering van stimuleringsregeling, me-
moreert toezegging om nut en noodzaak ervan hier ter tafel te evalueren. Vindt voorstel CU 
persoonlijk wel praktisch, NJN en begroting schelen maar enkele weken, wellicht kost het 
ambtelijk ook niet meer moeite. 

Mulder Dankt voor beantwoording college en reactie fracties op voorstel CU. Onderstreept graag 
deze wens nogmaals, denkt dat het bijna niet anders kan dan dat tussenstand NJN informeel 
al gebruikt wordt bij opstellen van begroting, dit hoeft wat CU betreft ook niet nauwkeurig 
tot op de laatste euro, maar opstellers begroting hebben op dat moment meer info dan cie. 
en raad dan hebben. Deur lijkt op een kier te staan bij pfh, graag diens reactie. Papierloos 
vergaderen is goed voor milieu, maar voordeel daarvan vloeit niet in AR want ook al wordt 
minder geprint, de landelijk overeengekomen vergoeding voor raadsleden ligt gewoon vast.  

Koster Memoreert vraag over p.m.-post.  Moet verzoek CU ook nog in fractie overleggen. Proeft 
bij pfh dat het lastig wordt, CDA hecht eraan dat de nauwkeurigheid gewaarborgd wordt. 

Vd. Kolk Tennisbanen worden momenteel alleen door leden LTC Bedum gebruikt.  Openstelling van 
de banen waarover geen huur meer verschuldigd is, is tijdelijk.  Is met zwembadbestuur in 
gesprek over algemene ontwikkelingen, wellicht spreken zwembad en LTC nog over nade-
re samenwerking. Vrijstellen voor privégebruik is qua beheer en openstelling makkelijker 
gezegd dan gedaan, partijen moeten daar ook wat voor voelen en extra inzet van gemeen-
tewege daarbij is niet opportuun. Over combifunctionaris is voorstel in voorbereiding, als 
het binnen kaders van raad past is het in principe aan het college maar college zal dat eerst 
zelf nog afwegen en er transparant over besluiten en raad informeren. Zal gelijktijdig pre-
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senteren van NJN en begroting ambtelijk voorleggen maar waarschijnlijk lukt het niet om-
dat opstelling NJN vlak na begroting al krap is en gelijktijdig presenteren de werkdruk ver-
hoogt. Vindt ook iets te zeggen voor VVD-argument om op valreep van jaar nog stand van 
zaken te geven tav. lopende begroting. Zei al dat zaken die eerder gesignaleerd worden, zo 
goed mogelijk bij de begroting worden aangewend.  

Slager Mist nog reactie op vraag over terugbetalen raadsvergoeding GB. Is geen voorstander van 
individuele verhuur van tennisbanen, dit scheelt de tennisclub leden, laat men lid worden.  

Bakker Begin november jl. is er een bedrag door de 4 GB-leden teruggestort ongeveer ten tijde dat 
voorlopige boeken NJN zullen zijn gesloten. Het zal in de rekening wel terug te zien zijn.  

Vd. Kolk Omvang extra inzet automatisering vanwege ziekte is nog onduidelijk en ook in hoeverre 
dit uit beschikbare formatie gefinancierd kan worden. Het valt nog niet op geld te zetten.  

Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar raad kan gaan. 

    

5. Controleprotocol 2014 
Slager Geen vragen, VVD gaat akkoord met voorstel. 
Koster Mist als nieuwbakken raadslid argumentatie bij keuzes die volgens college niet van het nog 

vigerend controleprotocol uit 2007 afwijken. Waarom is gekozen voor minimumeisen als 
gesteld in Besluit Accountantscontrole Provincie en Gemeenten? Waarom stelt college niet 
voor om dit bovengemiddeld weg te zetten, wat is het risico als Bedum hiermee hoger in de 
boom gaat zitten? Taalkundige opmerkingen: "wet WOB" is dubbelop, wet Dwangsom is 
gecodificeerd in Awb, hoeft niet apart genoemd te worden.  

Vd. Kolk Had zelfde vraag als CDA aan ambtenaren, waarom uitgegaan wordt van bepaalde percen-
tages; je zou nog scherper aan de wind kunnen zeilen. Aan de andere kant zijn dit wel alge-
meen geaccepteerde normen en percentages. College sluit zich daar graag bij aan, gemeen-
te moet dit zichzelf niet lastiger maken dan het al is. Protocol leidt tot betrouwbare en voor 
raad werkbare controle. Zal tekst zo nodig corrigeren nav. de tekstuele opmerkingen.  

Bakker CDA heeft formeel gelijk met tekstuele opmerkingen. Dat Wet Dwangsom hier expliciet is 
vermeld icm WOB  is ook een beetje een crie de coeur van ambtelijk apparaat en college 
vanwege de last die overheidsorganisaties hebben van de vele publicaties op het terrein van 
met name de combinatie van de Wet Dwangsom en de WOB, waar sommigen hun brood-
winning van gemaakt hebben terwijl dat toch niet de bedoeling van de WOB is geweest.   

Voorzitter Constateert dat dit stuk in principe ook als hamerstuk naar de raad kan gaan. 

  

6. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag.  
 

7. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur. 
 

Vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2015, 

 
De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 
 
Pfh Agendapunt Toezeggingen 27 november 2014 
Van Dijk 3. Jeugd en Wmo 2015 Pfh zal overzicht van meldingen zorg voor jeugd ter inzage leggen. 

 


