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

lijke ordening en Milieu en Algemene Bestuurlijke Zaken, gehouden op 1 maart 2017 om 19.30 

uur in het gemeentehuis 

 

Aanwezige leden: Blok, Blomsma, Doesburg, Heres, Hoekzema, Journée, De 

Jonge, Koster, Kuiper, Rus, De Vries 

Voorzitter:     Wijnstra  

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

Commissiegriffier:   Kruims 

M.k.a.:     Berghuis, De Jong, Rutgers-Swartjes, Van de Kolk 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom. Meldt wie zich hebben afgemeld voor van-

avond, zie boven. Agenda wordt conform vastgesteld. 
 

 

2. Verslagen van de gecombineerde vergaderingen van 12 januari 2017 en 2 februari 2017 
12 jan. 17 Pfh. De Vries meldt i.v.m. bovenste toezegging dat werkgroep Groen in Zuidwolde al be-

zig is om ’s Heeren Loo te betrekken bij onderhoud van het Ommetje; dat er binnen het be-

schikbaar budget een nieuwe zwaluwentil geplaatst zal worden in het uitloopgebied en dat 

de zwaluwentil aan de Ellerhuizenweg blijft bestaan met een kleine aanpassing. Meldt 

n.a.v. rondvraag blz. 6 dat met ambulancezorg Groningen is gesproken. Ambulancezorg 

heeft gemeld dat er nog niet besloten is over al of niet doorgaan van de bouw; dat besluit 

valt waarschijnlijk voor de zomer, raad wordt daarover geïnformeerd. Meldt n.a.v. 380kV 

dat daar een helaas niet erg krachtige motie voor verkabelde aanleg over is aangenomen in 

de Tweede Kamer, zal die laten verspreiden. Bedum is samen met andere gemeenten in ge-

sprek met Tennet en het ministerie over het proces. Donderdag 9 maart a.s. houdt Tennet in 

het Trefcentrum een inloopavond voor belangstellenden. Dhr. Heres had toezegging om 

met ambulancezorg Groningen in gesprek te gaan bij toezeggingen willen zien staan.   
 2 feb. 17 Dhr. Rus moet alleen vermeld staan als afwezig. Op blz. 4 naam programmaleider wijzigen 

in “Zock”. Dhr. Heres had overbrengen van teleurstelling over niet opnemen van Onder-

dendam in rijtje energieneutraal te maken dorpen en wijken bij toezeggingen willen zien 

staan. Burgemeester Van Lente heeft die teleurstelling richting NCG en provincie uitgesp-

roken, ook al nemen gedane zaken geen keer. Provincie heeft wel inzet van ambtelijke ca-

paciteit toegezegd zodat Onderdendam ook aan de gang kan met energieprojecten, dat is 

ook gedeeld met Onderdendam. Pfh. De Vries trekt criteria voor herbeplanting (blz. 6, 

Blok) nog na, APV bevat daarover criteria. Volgens dhr. Heres zijn er afgelopen twee jaar 

833 bomen in de gemeente Bedum gekapt. Vindt dat zorgwekkend veel. Pfh. De Vries zal 

raad hierover compacte memo doen toekomen. Verslag wordt aangepast vastgesteld. 
 

3. Verordening Maatschappelijke ondersteuning BMWE-gemeenten 2017 en Verordening 

Jeugdhulp BMWE-gemeenten 2017 
Doesburg Akkoord, ook van harte eens met voorstel om een VOG te verplichten voor wie jeugdhulp 

biedt vanuit sociaal netwerk om extra zekerheid te hebben dat de jeugdige bij de hulpverle-

ner veilig is; moet die VOG bv. jaarlijks hernieuwd worden? 
Koster Juicht verandering naar verordening beleidsregels en besluit toe. Differentiatie naar tarief 

tussen hulpverleners is ingesteld o.a. omdat in het verleden veel zorg om niet werd vervan-

gen door zorg in PGB. In heel BMWE blijkt er geen verschil tussen typen hulpverleners, 

CDA staat open voor discussie om verschillende tarieven voor verschillende typen hulpver-

lening te hanteren ondanks ophanden uniformering van tarieven in BMWE-verband. 

Vraagt om te worden geïnformeerd als De Marne, Winsum of Eemsmond wijzigingen 

doorvoert op deze verordening. Is content met inschakeling van landelijk expert Schulinck.  
Journée Stukken zijn helder. Haalt met instemming 3

e
 aanbeveling op blz. 8 van MO en JH 3.1 aan: 

“wees een betrouwbare partner”. Pleit ervoor dat de ambtenaren goed geschoold worden en 

precies weten waar het over gaat, dat ze betrokken zijn en de privacy goed in acht nemen.  
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Heres Vond laatste zin van toelichting op Art. 6 lid 6d wat verbazingwekkend dat sommige in-

woners en professionals zijn “geconsulteerd” omtrent het voornemen om de VOG te ver-

plichten voor wie hulp verleent vanuit het sociaal netwerk. Wie heeft het college geconsul-

teerd en waarom lagen die adviezen dan niet bij dit stuk? Verder is PvdA akkoord met 

voorstel. 
Van Dijk Op advies van het kernteam zijn ook mensen die hulpverlening krijgen geconsulteerd over 

het voorstel inzake het vragen van een VOG aan hulpverleners uit het sociaal netwerk. Be-

trokkenen hebben daar positief op gereageerd. Zo’n VOG is een extra waarborg dat er goe-

de mensen voor jeugdhulp ingezet worden ook vanuit het eigen sociaal netwerk. De VOG 

wordt eenmalig gevraagd en blijft geldig zolang er geen misdaad wordt gepleegd. Is blij 

met steun van CDA aan wijziging van verordening en beleidsregels. Vindt discussie over 

tarieven momenteel minder zinvol maar wel bij een volgende aanpassing. Gemeente is over 

het algemeen, fouten daargelaten, wel een betrouwbare partner. Als er eens iets niet goed 

gaat wordt dat ook gecorrigeerd. Medewerkers die hiermee bezig zijn, zijn capabel en goed 

geschoold maar kan opm. VVD billijken want bij jeugdhulp is veel voortschrijdend inzicht 

en jurisprudentie, scholing en budget voor scholing blijven nodig voor een goede uitvoe-

ring. 
Heres Vindt evaluatie na één jaar mooi moment voor discussie waar CDA om vraagt en ziet dan 

n.a.v. vraag PvdA ook graag het woordje “kernteam” in toelichting op Art. 6 lid 6d opge-

nomen. 
Van Dijk Zal kijken of toelichting op Art. 6 lid 6d in die zin wat helderder gesteld kan worden. 
Voorzitter Constateert dat dit voorstel als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan. 
 

 

4. Wijzigingsverordening Participatiewet BMWE 2017 
Doesburg 

(CU)  
Vraagt voor welk probleem de premie voor langdurig werklozen die duurzaam uitstromen 

naar algemeen geaccepteerde arbeid een oplossing biedt en om hoeveel mensen dat gaat.  
Overige 

fracties 
Akkoord. 

Van Dijk Uitstroompremie wordt niet uitgekeerd vanwege een probleem maar is een beloning. Een 

langdurig – niet kort – werkloze die een jaar werk weet te verkrijgen komt in aanmerking 

voor een premie en kan die na zeven maanden aanvragen. Dit stimuleert de doelgroep om 

duurzaam werk te zoeken en dient ook ter compensatie van eventuele kosten voor het ver-

werven van dat werk. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat dit niet vaak van toepassing 

is. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan. 
 

 

5. Wijzigingen Centrumregeling Beschermd Wonen 
De Jonge CU wil investeren in beschermd wonen en zorg voor mensen met GGZ-problematiek ook 

in inloophuizen, waarnaar verwezen wordt in het voorstel. Zo wordt gewerkt aan aanpak 

waarin gemeenschappelijke ondersteuning van mensen centraal staat. Akkoord. 
Koster Ziet geen reden om als raad akkoord te weigeren. Begrijpt niet waarom de 22 gemeenten 

naar rato van inwonertal moeten bijdragen aan deze semi-gedwongen centrumregeling ter-

wijl het budget toch al bij de centrumgemeente terechtkomt; vraagt toelichting daarop. 
VVD, 

PvdA 
Akkoord. 

Van Dijk Dankt fracties voor steun aan wijziging. Rijksmiddelen voor uitvoering van beschermd 

wonen gaan niet meer zoals voorheen rechtstreeks naar centrumgemeente Groningen maar 

lopen via de deelnemende gemeenten. De Marne is in dezen penvoerder. Groningen heeft 

de voorzieningen en voert het Beschermd Wonen uit. Elk GR-lid moet rechtstreeks bijdra-

gen aan de gemeente Groningen: Bedum € 0,27 per inwoner, dreigt dat meer te worden dan 

moet Groningen dit tijdig bij Bedum aankaarten en anders moet Groningen het betalen. 
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 Het is dus een gedwongen regeling maar de wetgever heeft tevens gekozen om elke ge-

meente individueel verantwoordelijk te maken omdat het vaak voorkomt dat mensen met 

GGZ-problematiek vanuit het platteland naar de stad trekken en daar vervolgens worden 

opgevangen. 
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering kan. 
 

 

6. Rondvraag 
Niemand heeft iets voor de rondvraag. De voorzitter wijst erop dat onder leiding van burgemeester 

Van Lente a.s. zaterdagavond een politiek jeugdcafé plaatsvindt waaraan behalve partijen hier aan ta-

fel ook de SP meedoet. 

Verder is er een inloopbijeenkomst zaterdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur voor burgers uit Bedum.  
 

 

7. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.05 uur. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergaderingen van 5 en 6 april 2017, 
 

De griffier,                          De voorzitter, 

 
 
 
 
 
 
 

Pfh Agendapunt Toezeggingen 1 maart 2017 
De Vries 2. Verslag 12-1-17 Pfh. zal motie Tweede Kamer inzake bekabelde aan-

leg 380kV verspreiden 
De Vries 2. Verslag 12-1-17 Als tot bouw ambulancepost is besloten wordt raad 

daarover geïnformeerd. 
De Vries 2. Verslag 2-1-17 Raad krijgt compacte memo herbeplantingcriteria. 
Van Dijk 3. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 

BMWE-gemeenten 2017 en Verordening Jeugd-

hulp BMWE-gemeenten 2017 

In toelichting op Art. 6 lid 6d zal de link met het ad-

vies van het kernteam gelegd worden.  

Van Dijk 3. Verordening Maatschappelijke ondersteuning 

BMWE-gemeenten 2017 en Verordening Jeugd-

hulp BMWE-gemeenten 2017 

Bij een volgende wijziging van de verordening is 

wat de pfh betreft discussie over enig verschil van 

hulpverleningstarieven binnen BMWE mogelijk. 

 


