Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op
donderdag 3 september 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffier:
Afwezig m.k.:

Van Bruggen, Doesburg, Heres, De Jong, Journée, Koster,
Rus, Slager
Wijnstra
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Reijsoo
Bolt, Rutgers-Swartjes

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt afwezigheid van mw. Bolt en mw.
Rutgers die vervangen worden door resp. dhr. Rus en dhr. Van Bruggen. Agenda wordt conform vastgesteld.
2.
Verslag vergadering ABZ 11 juni 2015
Tekstueel: p.1 regel 6 v.d. Kolk "tennisbanen" moet zijn "beachvolleybalvelden." p.3 Slager bovenaan
"Heeft beachvolleybal al met nieuwe terrein gecomplimenteerd. Met promotie is dak eraf" moet zijn
"Heeft college al gecomplimenteerd met aanpak beachvolleybalvelden. Met promotie van volleybalteam is het dak eraf". p.3 Koster "FC Bedum" moet zijn "SV Bedum". p.9 Journée "schakelgemeenten" moet zijn "partnergemeenten". P.10 Bolt "Zou graag alle schoolgebouwen onder één dak gebracht
zien" moet zijn "fractie vindt het noodzakelijk dat alle schoolgebouwen worden opgenomen in een integrale visie, waarbij alle scholen in Bedum zo mogelijk worden meegenomen." P.14 Bakker "Heeft
nog een andere mededeling over gaswinningsdossier. Raad krijgt binnenkort net als raden van overige
G-11 gemeenten informatie over bijdrage en visie van die gemeenten aan het overheidsspoor." moet
zijn "(…) overheidsspoor (betreft: Gemeentelijke samenwerking in het dossier Gaswinning en Aardbevingen)". P.14 , n.a.v. toezegging zal pfh v.d. Kolk opmerkingen over ziekteverzuim over brengen
aan Ability in eerstvolgend db Ability en cie. daarna informeren. Dhr. Heres dankt pfh Sport voor
brief die richting sportgemeenschap Bedum is gegaan. Vindt dat zeer goed.
3.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
Veiligheid is gemeentegrensoverschrijdend, goed om dat integraal met andere gemeenten
op te pakken en ook integraal qua samenhang van onderwerpen. In Leek zie je vervelende
zaken opduiken, in Bedum gelukkig veel minder, Bedum staat er relatief goed voor, de integrale aanpak draagt eraan bij dat vooral zo te houden. Is benieuwd wat college qua weginrichting gaat doen aan verkeersveiligheid rondom scholen. Hoe wordt ambassadeursrol
van ambtelijke organisatie en gemeentebestuur georganiseerd en geborgd? Beroep op zelfredzaamheid van burgers is prima, gebruik van social media wordt mede daartoe gepromoot, denkt niet dat gemeente op dat vlak vooroploopt, hoe wordt dat opgepakt?
Heres
Eerste IVB van BT Ommelanden-West is helder document. Vindt het goed dat er op hoofdlijnen een gezamenlijk document is opgesteld, onderschrijft 6 veiligheidsvelden en bijbehorende prioriteiten. Naast voortzetting van beleid van laatste jaren wil politieorganisatie ook
nieuwe uitdagingen aangaan. Wanneer komt 2-jaarlijks uitvoeringsprogramma voor gem.
Bedum beschikbaar? Gaat akkoord met raadsvoorstel, mag door als hamerstuk naar raad.
Doesburg Stuk geeft duidelijk beeld van veiligheidssituatie in de zeven gemeenten en van doelen,
strategische uitgangspunten en prioriteiten van IVB. Goed dat BT rekening houdt met toename van misdaden tegen ouderen. Is blij dat jeugd en veiligheid topprioriteit is gezien
toename van meldingen van overlast door jeugd die vaak samenhangt met alcohol en drugs.
Als voorkomen kan worden dat jongeren daarin afglijden is er veel gewonnen. Prima dat
preventie strategisch uitgangspunt is. Voor CU staat veiliger maken van directe leefomgeving voorop middels concrete plannen om woninginbraken, diefstal, straatroof en overlast
te voorkomen en bestrijden. Deelt vraag wanneer uitvoeringsprogramma voor Bedum op
agenda komt.
Slager
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Koster

Bakker

De Vries

Slager

Koster
Bakker

Is content dat IVB 2015-2018 voorligt. Vragen/opmerkingen. Pakket maatregelen op p.22
ten aanzien van hard rijden binnen en buiten bebouwde kom is multi-interpretabel en bevat
geen concrete doelstelling. Zou graag zien dat dit pakket het aantal snelheidsovertredingen
reduceert met 10%, iets wat een nulmeting, monitoring en snelheidscontroles door politie
vergt. Wellicht hangt dit gebrek aan SMART-heid ermee samen dat het IVB zowel door
politie en OM is opgesteld als aan politie en OM wordt aangeboden: slager lijkt hier eigen
vlees te keuren. Is dit nog wel een stuk van de gemeenteraden? Is het realistisch uit te gaan
van een gemeentelijk document? IVB bevat wel doelstelling inzake reductie van het aantal
woninginbraken in Noord-Nederland: dit moet onder de 5500 komen, dat doel zou echter al
gehaald zijn als het er (zoals op p.6 staat) dagelijks 14 zijn en dus jaarlijks 5110. Kan pfh.
hierover duidelijkheid geven? Wanneer stelt college uitvoeringsprogramma vast? Vraagt
kopie van dat programma, hoopt dat daarin de concrete doelen vermeld zullen staan.
Deelt constatering dat het mooi is dat er een IVB ligt en constatering dat het IVB integraal
is voor wat betreft de onderwerpen en aanpalende terreinen èn qua samenwerking met andere gemeenten. Dat laatste vergt soms water bij de wijn doen, zoals bv. m.b.t. het gebruik
van social media, Bedum zal daarin niet vooroplopen maar wel inzetten als dat nuttig is. Is
het ook zeer eens met de opmerking dat Bedum er goed voor staat en dat vooral zo moet
blijven, maar hecht wat dat betreft meer aan blauw op straat doet - de zeer betrokken buurtagenten in Bedum die hun Pappenheimers kennen - dan aan papier en plannen. Op pa-pier
zie je ook goed dat lokale effectiviteit van politie mede afhangt van hoe zij door OM en
minister wordt aangestuurd. Kan zich behoefte aan concretisering dus goed voorstellen, zal
uiterlijk op raadsvergadering melden wanneer uitvoeringsprogramma klaar zal zijn. Er
wordt volop gewerkt samen met de andere gemeenten waarmee er vrij veel overlap zal zijn.
Een bezwaar van papier en kengetallen is ook dat daarin vertekeningen kunnen zitten van
het veiligheidsbeeld. Als het aantal inbraken bijv. van het ene op het andere jaar van één
naar twee stijgt, meldt een computer dat als een stijging van 100%. Dat is geen waardevolle
informatie. Je moet dus steeds kijken hoe je de informatie weegt en welke conclusie je eraan verbindt. Dit was een extreem voorbeeld maar genoemd ter relativering van de overlast
die de CU signaleerde. Jeugdoverlast valt, als je de schommelingen meeweegt, erg mee in
Bedum. Wil daarmee geen problemen wegpoetsen maar deelt conclusie van politie daarover. Ook het punt van het CDA om kengetallen en doelen te beschrijven is zo'n nadeel van
papier, daar zitten risico's aan. Neemt overigens het al veelbesproken punt van hard rijden
op plaatsen waar dat niet mag, snel van het CDA over. Zoals bekend moeten 30 km/h zones
als zodanig ingericht en herkenbaar zijn. Ten tweede kan de politie altijd optreden op knelpunten waar gehandhaafd moet worden in opdracht van de burgemeester, mits onderbouwd
met registratie met behulp van km/h-tellers die de gemeente zelf beheert.
Over verkeersveiligheid rond scholen is een rapport in concept. Het moet langs drie lijnen
beter worden. 1. Scholen moeten ouders stimuleren om kinderen niet met de auto maar lopend of per fiets te brengen. 2. Verkeersdeelnemers moeten via educatie erop gewezen
worden om niet te hard te rijden, met name ook niet rond scholen. 3. Fysieke maatregelen
in combinatie met reconstructies zoals die van De Vlijt, met fusies van scholen (alleen bij
de school die open blijft) en met het bevingbestendig maken van scholen. Verkeersveiligheid ligt in dezelfde lijn. Door deze combinaties worden in één keer de goede plekken aangepakt maar duurt het ook wat langer voor het zijn beslag krijgt. Er waren afgelopen jaar
vrij veel klachten over te hard rijden in Zuidwolde. Nu de ring af is kan de verkeersdruk in
Zuidwolde afnemen. Er worden registraties gedaan in een aantal straten. Op Oosterseweg
in Zuidwolde zijn maatregelen genomen en is de snelheid succesvol omlaag gebracht.
Hoort graag welke andere middelen dan social media het college inzet om burgers te informeren over wat men moet doen. Memoreert vraag over ambassadeursrol. Ziet graag in uitvoeringsplan geconcretiseerd wat er gedaan wordt om de animo voor het organiseren van
kleinschalige evenementen niet te knakken door bureaucratie rond vergunningaanvragen.
Vraagt nog antwoord op vraag over cijfers woninginbraken.
Zegt toe uit te zoeken hoe het met cijfers over woninginbraken zit. Doelde in 1e termijn op
Twitter.
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Voorzitter

Vindt Burgernet mooi vb. van goed gebruik van social media, het bezorgt de politie extra
oren en ogen en dat er onverminderd veel burgers van Bedum aan mee willen doen is verheugend. Daar zit ook een beetje die ambassadeursrol, memoreert succesvolle oproep aan
burgers inzake reeks autobranden om mee te doen aan Burgernet. Wijst in allerlei overleg
voortdurend op vermijden van bureaucratie rondom evenementen. De slagvaardige en zo
min mogelijk bureaucratische beoordeling van evenementen in eigen huis is verleden tijd,
het wordt nu ergens ver weg beoordeeld. Met name Den Haag denkt dat je de samenleving
risicoloos kunt maken en ook instanties waarvan de gemeente afhankelijk is voor advies
zoals politie, brandweer, GHOR en GGD hebben de neiging elk mogelijk risico te benoemen en alles dicht te regelen: als er bijv. als er bij een evenement ook nog een hamburger
wordt verkocht neemt de evenementenvergunning met 6 pagina's aan voedingsvoorschriften etc. toe. Allemaal goed maar het leidt tot veel bureaucratie, je moet dit alleen doen als
het echt aan de orde is bij een evenement. Maant adviserende instanties steeds om het simpel te houden want de animo om met name eenvoudige evenementen te organiseren neemt
er niet door toe. Vindt dat nog steeds een risico, kan er niet meer aan doen dan de organiserende instanties daar op wijzen en blijft dat ook doen.
Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.

4.

Jaarverslag 2014 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Jaarverslag is duidelijk verhaal, geen vragen of opmerkingen.
Rus
Jaarverslag is goed leesbaar en kan als hamerstuk naar de raad. Heeft wel twee opmerkingen en vraag n.a.v. het jaarverslag. Is blij dat ziekteverzuim onder personeel verder terugloopt en hoopt dat de trend zich doorzet. Is blij dat Marenland de krimp van bevolking als
een kans voor het onderwijs ziet en streeft naar realisatie van brede scholen of kindvoorzieningen die passende grootte hebben om voldoende kwaliteit te waarborgen. PvdA sprak
reeds eerder haar blijdschap uit over realisatie van brede school c.q. kindcentra in Zuidwolde, dit past precies in standpunt van PvdA om te komen tot een integrale visie op dit gebied. Wat is stand van zaken bij ondertekening van overdracht buitenonderhoud schoolgebouwen?
Doesburg Dat Marenland financiën op orde heeft, inspeelt op veranderingen, goed onderwijs levert en
het ziekteverzuim onder personeel afgelopen jaren is gedaald is allemaal positief. Vreest
wat betreft ziekteverzuim wel dat steeds hogere eisen die aan het personeel worden gesteld
(overigens ook op andere scholen) makkelijk tot overbelasting kunnen leiden. Akkoord met
voorstel.
Van
Marenland heeft haar zaken aardig op orde, waakzaamheid is geboden om dalende inkomBruggen
sten op te vangen. Inschatting dat dit met natuurlijk verloop valt op te vangen is positief.
Vraagt toelichting op discrepantie dat er ondanks de krimp fte´s zijn bij gekomen.
Van Dijk
Constateert grote instemming met voorliggend stuk, passend in trend van afgelopen jaren.
Dat Marenland zaken goed op orde heeft komt ook door afgelopen jaren goed in te spelen
op terugloop van leerlingen (met inmiddels ca. 1/3) wat zijn consequenties voor het personeel heeft. Ziekteverzuim is teruggelopen maar blijft punt van aandacht en loopt sinds 2014
ook weer op. Onderstreept waarschuwing CU om te waken voor overbelasting van personeel en ook dat dat in het hele onderwijs geldt. Marenland heeft hier oog voor. Overdracht
buitenonderhoud wordt meegenomen bij fysieke versterking van de scholen. Weet niet precies waarom er meer fte's aan het werk zijn, wellicht betreft het een bijstelling. Meer fte's
dan nodig, zijn er niet in dienst. Het totale aantal fte's betreft deels vast personeel, deels een
flexibele pool waarmee wordt ingespeeld op het veranderende leerlingenaantal. Soms heeft
een school vanwege bepaalde problematiek extra ondersteuning nodig. Conclusie dat Marenland ondanks krimp met extra fte's wil werken klopt niet. Extra inzet moet altijd binnen
het personeelsbudget passen. Te zien is dat dit Marenland momenteel aardig lukt.
Voorzitter Constateert dat ook CDA akkoord gaat met het voorstel en het als hamerstuk naar raad kan.
Journée
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5.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Kreeg vanmiddag uitleg vanuit dit huis dat de bovenste van beide identieke cursieve teksten over de situatie voor en na de wijziging een tekst uit de oude regeling betreft, en dat
voorgesteld wordt om die tekst als aanvulling in de nieuwe regeling op te nemen. Er verandert feitelijk niets t.o.v. hoe het eerder was. Kan na deze uitleg instemmen met het voorstel.
Bakker
Merkt op dat het wel juist in het voorstel staat. Je moet onderscheid maken tussen een oude, een vigerende en een nieuwe regeling. Tot 1 januari 2014 bestond de oude GR voor veiligheid en gezondheidszorg. Per 1 januari 2014 kwam er de GR voor alleen de Veiligheidregio en Brandweer. Daarin is nu aanleiding gevonden recht te doen aan de financiële inbreng van de gem. Groningen en over te gaan tot gewogen stemming. Sommige gemeenten
doet het goed te horen dat er niet meer gebeurt dan het herinvoeren van de oude regeling
van voor 1 januari 2014.
Doesburg Had voorstel begrepen, CU stemt in.
Koster
Begreep het stuk niet maar inmiddels wel, goed dat er eigenlijk niets verandert, akkoord.
Voorzitter Constateert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan.
Slager

6.

Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente
Bedum 2015
Slager
Heeft geen behoefte om opmerkingen te maken, akkoord met voorstel.
Rus
Waarom is art. 7 lid 3 komen te vervallen? Daarin stond dat op zondagen en algemeen erkende feestdagen en buiten vastgestelde uren niet wordt begraven of in bijzondere gevallen
met toestemming van burgemeester. PvdA ziet dit wel als beleidswijziging. Waartoe dient
de begripsbepaling voor asverstrooiing in het uitvoeringsvoorschrift uitgifte graven? In de
daarop volgende artikelen komt asverstrooiing niet voor, of wordt het in de toekomst mogelijk as te verstrooien op een aangelegd strooiveld? Zou graag onderhoud zien worden gepleegd aan het in slechte staat verkerend toegangshek passend bij zijn status als monument.
Doesburg Akkoord met voorstel. Heeft vraag n.a.v. dit punt. Op begraafplaats Bedum staan naast beschadigde grafstenen bordjes met oproep aan nabestaanden om contact op te nemen met gemeente. Wordt er ook anderszins contact met nabestaanden gezocht in zulke gevallen, bijv.
via gemeentelijke mededelingen? Niet iedereen komt regelmatig op de begraafplaats.
Van
CDA neemt vooralsnog aan dat verordening alleen tekstuele wijzigingen bevat, akkoord.
Bruggen
De Vries
In nieuwe verordening staat dat begraven en bezorgen van as is toegestaan op werkdagen
van 9 tot 15 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. In het oude artikel stond dat het niet toegestaan is op zondagen, bijzondere feestdagen alsmede buiten vastgestelde uren. Dat is hetzelfde. In de oude verordening stond dat burgemeester daarvan kon afwijken, in de nieuwe
dat college daarvan af kan wijken. Ziet daar geen wijziging in, art. 10 lid 2 voorziet erin.
Rus
Art.7 3e lid in oude verordening ging over zondag en erkende feestdagen. Waarom is dat in
nieuwe verordening niet overgenomen, dit schept meer duidelijkheid.
De Vries
Tekst nieuwe verordening gaat om exact dezelfde tijden en intentie. Mogelijkheid tot asverstrooiing is er nog niet in Bedum maar wordt wel opengehouden. Over aanleg strooiveld
wordt nagedacht, heeft daar geen smarte planning bij. Beaamt urgentie herstel toegangshek. Dit is monumentaal en daarom met nadere regels omgeven. Planning: dit jaar offertes
aanvragen, volgend jaar uitvoeren. College heeft gereageerd dat gemeente vooralsnog weinig aan de beschadigde graven kan doen, nabestaanden zijn verantwoordelijk voor onderhoud en herstel ervan. Bijgeplaatste bordjes zijn niet bedoeld voor ooggetuigen maar voor
familie. Gemeente zoekt contact met hen over hoe verder. De graven zijn najaar 2013 beschadigd door combi van stormschade, achterstallig onderhoud en verzakking; niet door
aardbevingen of vandalisme. Het is conform de procedure aangekondigd op de website en
in de krant eind 2013. Dit moet na minimaal één jaar nogmaals. Eerst wordt gekeken of er
herstel is gepleegd. Dat onderzoek is bijna rond. Dan volgt opnieuw publicatie op site en in
krant waarbij men vier weken tijd krijgt om te reageren. Blijft reactie uit dan worden de
brokstukken door de gemeente verplaatst naar de gemeentelijke werf. Als er dan nog nooit
iemand zich erover meldt, gaan ze in de puinbreker.
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Voorzitter

Constateert dat ook dit punt als hamerstuk door kan naar de raad.

7.

Monitor sociaal domein Jeugd/Wmo (agendering op verzoek n.a.v. raad 25 juni 2015, AP
4.2)
Journée
Uit monitor blijkt wat veranderd en gedaan is maar ook hoeveel nog onduidelijk is met name over de kosten. Herindicatie huishoudelijke ondersteuning is niet altijd goed verlopen.
Is benieuwd naar evaluatie en gebleken knelpunten. Hopelijk worden herindicaties voortvarender dan in 1e kwartaal '15 aangepakt zodat men per 1 januari 2016 weet welke zorg men
gecontinueerd krijgt. Heeft wisselend beeld van kwaliteit van intakers. Is bezorgd over herindicaties jeugdzorg en of implementatie van beleid wel zo snel zal lukken. Waarom is er
een eigen applicatie voor uitvoering van de Jeugdwet aangeschaft naast de Jeugdzorgapplicatie van het RIGG? VVD blijft zich ernstig zorgen maken over de privacy als je leest hoe
ingewikkeld alle systemen naast elkaar en door elkaar moeten gaan lopen.
Heres
Dankt college voor eerlijke update. Dat juiste gegevens voor monitor nog niet beschikbaar
zijn is spijtig maar niet verwijtbaar, er wordt hard gewerkt om ze beschikbaar te krijgen. Ict
en systemen zitten niet mee. Het is zaak op basis van praktijkervaring zaken bij te sturen.
Er wordt adequaat gereageerd op gebreken die opduiken in deze grote stelselwijziging, zowel wat betreft Wmo en herindicaties als ook bij jeugdzorg. Ziet aanpassing van werkprocessen in bijgewerkt uitvoeringsplan Jeugd met belangstelling tegemoet. Resumeert uitgangspunten die in loop van ´15 inzicht geven in verloop van ontwikkelingen in sociale
domeinen Jeugd en Wmo. Vraagt of op basis van gegevens van aanbieders over '14 een
nulmeting per 1 januari 2015 kan worden opgesteld, om zo vanaf 1 januari 2015 meer inzicht in status quo rond transities en veranderde werkwijze van betrokkenen te verkrijgen.
Is eerste rapportage RIGG in 2e kwartaal of 2e helft van ´15 gepresenteerd? (p.6). Hoe ver
zijn in gem. Bedum herstelwerkzaamheden m.b.t. Pgb in relatie tot de SVB gevorderd, waren die op 1 juli jl. voltooid? Is doel om data van Wmo en Jeugd samen te voegen per 1 juli
ook gehaald? Waar worden de kosten van externe inhuur i.v.m. uitvoering van nieuw specialistische werk op bijgeschreven? Hoe hoog worden ze en waaruit kunnen ze gedekt worden? Maakt compliment voor betoonde inzet om stelselwijziging in goede banen te leiden
Begrijpt dat dat tijd kost, maar vindt het zorgelijk dat de kosten onoverzichtelijk oplopen
en bijsturen acht maanden na de start nog steeds niet mogelijk blijkt. Pleit ervoor om bij
najaarsnota zo mogelijk meer inzicht in financiële consequenties van alle onderhavige uitvoeringstaken te krijgen.
Doesburg Vindt het niet verwonderlijk dat startfase nog niet op rolletjes loopt, het gaat om een gigantische verandering waarbij in de praktijk dingen anders lopen dan je tevoren had gedacht.
Op chaos bij SVB en overkrijgen van incomplete dossiers jeugdzorg heeft gemeente geen
invloed, maar: waren problemen op ICT-gebied niet te voorzien zoals gebruik van verschillende systemen bij Eemsmond en BMW-gemeenten, omslachtige inlogprocedures en het
niet gekoppeld zijn van RIGG-jeugdzorgapplicatie met GBE? Komt dat door gebrek aan
voorbereidingstijd, aan middelen of is complexiteit van operatie onderschat? Graag toelichting. Deadline van 1 juli voor oplossing van sommige problemen is gepasseerd, neemt aan
dat situatie inmiddels veel beter is en ziet dan ook met spanning uit naar tweede monitor.
Van
Ziet liever eenvoudige doorkijk in actuele stand van zaken dan al deze tekst. Kan verder alBruggen
leen de volwaardige rapportage afwachten.
Van Dijk
Rapportage 1e kwartaal gaat vooral over tegengekomen knelpunten. Streven is om eenvoudige doorkijk te geven hoe het inhoudelijk loopt en met begrijpelijke cijfers. Rapportage 2e
kwartaal komt binnenkort. In 1e kwartaal was veel onbekend en waren er veel herindicaties
te verrichten. Dit verliep niet allemaal vlekkeloos, ook niet in eigen huis. Dit nog los van
de problemen met de SVB en Pgb's die hier en daar een drama waren, ook in de gem. Bedum. Het loopt inmiddels beter maar kost tijd om het zo te krijgen als de gemeente het
graag ziet en wil kunnen beheersen. Totdat in '14 definitief werd dat het doorging, konden
systemen en GBA´s nog niet op elkaar aangesloten worden. Dat is sowieso zeer complex
en kan pijnlijk fout gaan, voorzichtigheid is geboden.
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Van Dijk

Voorzitter

Daarnaast kwamen gegevens soms zeer onvolledig over en tot op heden is er soms alleen
een BSN bekend, niet de problematiek van de persoon waar het om gaat; dat kost veel tijd
en inspanning: groeiproces. Eigen jeugd-zorgapplicatie werkt vooralsnog het beste. Als er
soepeler met de privacy omgegaan zou mogen worden, zouden sommige zaken veel makkelijker te doen zijn, maar privacy is een groot goed om burgers te beschermen en te zorgen
dat alles zorgvuldig verloopt. Punt van aandacht is het dus, niet in de laatste plaats omdat
VVD er steeds opmerkingen over maakt. Nulmeting vanaf 1 januari 2015 is wel het voornemen. Cijfers zullen in de loop der tijd verfijnder worden en over 1, 2 jaar meer conclusies mogelijk maken. Het aanleveren van cijfers door de RIGG ging het 1e kwartaal ook
moeizaam, is dus ook knelpunt bij de overdracht en een leerproces. PvdA constateert terecht uit 1e rapportage dat er externe inhuur nodig is, kan er niet meer over zeggen, hoopt
bij 2e rapportage of najaarsnota meer te kunnen zeggen over kosten daarvan. CU hoopt dat
het proces na 1 juli beter is gaan lopen, zal daar bij 2e monitor op terugkomen, problemen
zijn niet voorbij, toch loopt het over het algemeen goed. Bij huishoudelijke ondersteuning
hebben zich veel en soms schrijnende knelpunten voorgedaan. In overleg is dat grotendeels
opgelost terwijl er sinds 1 januari 2015 veel minder budget voor is. Uitvoering van beleid
wat gemeente voorstaat vergt van een ieder een forse inspanning, het gaat ook om begrip
kweken bij burgers dat er voor de zorg minder budget is. Hoopt dat vragen, voor zover onbeantwoord, bij volgende monitor concreter beantwoordbaar zijn.
Vindt het prima om bij monitor 2e kwartaal te vernemen of alles gehaald is op 1 juli.
Wordt streefdatum van 1 okt. a.s. voor afronding herindicaties pgb en jeugdzorg gehaald?
VNG acht dat eigenlijk onmogelijk; vreest dat zelf ook. Er lopen nog enkele bezwaarprocedures rond huishoudelijke ondersteuning, maar bijna alle bestaande situaties zijn in overleg opgelost, ook al zal dat niet tot ieders tevredenheid zijn geweest. Bijna iedereen heeft er
op in moeten leveren, veelal is er een zorgplan gemaakt. In principe is het rond en er wordt
ook zorg geleverd. Verwacht wel dat er uitspraken op bezwaren weer een enorme belasting
voor de gemeente zullen betekenen, bijv. doordat bezwarencommissies oordelen dat elk
dossier een zorgplan dienen te bevatten nu gemeente eindverantwoordelijk is. Hoe onpraktisch dit ook zal zijn voor de gemeente, juridisch zal er niet aan te ontkomen zijn.
Vreest dat dit voor pgb of jeugdzorgcliënten die niet begeleid worden door mensen die
door het RIGG gecontracteerd zijn, betekent dat zij per 1 januari 2016 geen hulp meer hebben.
Denkt dat dit voor wat betreft de gem. Bedum nog te overzien valt. Laat mensen in dat geval tijdig aan de bel trekken, zodat er nog een noodverband gelegd kan worden.
Constateert dat dit punt afgesloten kan worden en als hamerstuk naar raad kan.

8.

Integriteitsbeleid (vaststellen gedragscode voor politieke ambtsdragers)
Integriteit is een eigenschap van mensen, niet van beleid. Deze notitie zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar is waarschijnlijk bedoeld om eensluidendheid te krijgen over wat wel
en niet ambtelijk en bestuurlijk integer is en zo proactief en preventief ervoor te zorgen dat
hij nooit meer uit de la hoeft te worden gehaald waar hij hopelijk in verdwijnt. VVD vindt
integriteit en de grenzen ervan helder omschreven en steunt het voorstel van het college.
Rus
Deelt mening dat het bij integriteit niet alleen gaat om gedragsvoorschriften maar ook om
het aanscherpen van ethisch bewustzijn. PvdA gaat akkoord met voorstel maar heeft nog
een vraag. Thans actieve politieke ambtsdragers ontvangen een gedrukt exemplaar van de
gedragscode. Waarom ontvangen ambtenaren die pas bij hun aanstelling en niet op hetzelfde moment waarop politiek ambtsdragers die ontvangen? In laatste zin van voorstel is wel
sprake van een nieuw raadslid maar niet van een nieuw collegelid. Kennelijk gaat college
ervan uit dat er tussentijds geen collegelid aftreedt.
Doesburg CU ziet belang van gedragscode in om redenen genoemd in voorstel, akkoord met voorstel.
Koster
Leest uitgangspunt van wijlen minister en staatssecretaris Ien Dales dat "een beetje integer
niet kan" terug in voorliggend stuk. Dankt opsteller ervoor. Waarborgen van politieke integriteit van ambtsdragers is gezamenlijke verantwoordelijkheid. Strekking, inhoud en reikwijdte van deze gedragscode spreekt het CDA aan, CDA stemt dan ook in met het voorstel.
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Deelt opmerkingen VVD en CDA: gedragscode is helder omschreven maar moet vooral in
een la kunnen blijven liggen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat de code nageleefd wordt. Waarvoor dan nog een verordening? Om ergens op terug
te kunnen vallen - dat geldt voor elke verordening, zo ook deze. De onderlegger is een aanzienlijke stapel papier maar eenvoudig samen te vatten. Eerste uitgangspunt is de rolzuiverheid die van raadsleden maar ook ambtenaren mag worden verwacht. Tweede uitgangspunt
is: reken altijd van je af en ga in geval van twijfel niet naar je toe rekenen. Derde uitgangspunt is: wat je doet moet je op het dorpsplein kunnen uitleggen. Als iedereen zich daaraan
houdt heeft de VVD gelijk, is het stuk niet nodig en kan het ook in de la blijven liggen.
Constateert dat dit punt ook als hamerstuk naar de raad kan.

9.

Verordening onderwijshuisvesting
Vond stuk lastig te doorgronden en bureaucratisch overkomen. Er is getracht zaken zo sluitend mogelijk te regelen maar zitten toch nog vele open einden in. In voorkomende gevallen van herhuisvesting zal het lastig blijven met partijen die andere belangen hebben op één
lijn te komen en kun je niet simpelweg op deze afspraken terugvallen. Vragen: Hoe borgt
de gemeente de kwaliteit van onderhoud van een schoolgebouw als het betreffende schoolbestuur zijn verplichting tot onderhoud niet nakomt? Herhuisvesting is aan de orde bij fusies en groei of krimp van scholen, maar ook bij versterkingsmaatregelen aan scholen om
risico's bij ernstige bevingen te ondervangen. Neemt aan dat voorliggend stuk ook op die
situaties betrekking heeft. Vraagt, misschien terzijde, hoe het met die herhuisvesting staat:
wie gaat wat wanneer doen, hoe wordt de veiligheid van kinderen in de scholen geborgd?
Rus
PvdA gaat akkoord met voorstel. Wel kleine opmerking omtrent omschrijving van voorstel.
Kennelijk heeft college in discussie omtrent herindeling de lijn van de raad van Winsum te
pakken, als college schrijft dat de verordening betrekking heeft op de gemeente BMWE.
De Jong
In dezen samenwerking zoeken met De Marne en Eemsmond is goed, schoolverenigingen
zijn grensoverschrijdend. Verordening schept duidelijkheid maar is vanwege uitputtende
regelingen lastig leesbaar. Het zal goed omschreven zijn, veel ervan is op landelijk niveau
vastgesteld, maar het is wel van belang de relatie tussen schoolbesturen en gemeente goed
te houden. Als je elkaar nodig hebt lijken nadere afspraken wel nodig te zijn. CU is blij met
lijn die in dit voorstel wordt gehanteerd om afstand bij medegebruik van schoolgebouw te
laten staan op 2 km en aanvullende toelichting dat die afstand op 6 km. zetten nu c.q. in de
toekomst ongewenste effecten zou kunnen geven voor scholen. Geen verdere vragen.
Van
CDA gaat akkoord met het voorstel.
Bruggen
Van Dijk
Verordening moet worden aangepast nu schoolbesturen volledig verantwoordelijk worden
voor het onderhoud. Dat partijen zich houden aan de gezamenlijk opgestelde verordening is
ook een kwestie van vertrouwen. Als scholen hun onderhoudsplicht verzaken trekt gemeente wel aan de bel maar kan zij daar niet op sanctioneren. Gemeente komt verder pas weer in
beeld als een school nieuwbouw wil plegen, de onderhoudstaat wordt dan wel opgenomen.
Het ging moeizaam maar het is goed dat er één verordening voor de vier gemeenten is gerealiseerd omdat onderwijsorganisaties ook goeddeels in alle vier gemeenten werken. Ook
voor schoolorganisaties is het makkelijker het op dezelfde manier te doen, verschil m.b.t.
tot afstandscriterium daargelaten. Heldert n.a.v. 2e vraag VVD toe hoe het staat met herhuisvesting i.v.m. versterkingsmaatregelen aan schoolgebouwen de mogelijke verwarring
daarover graag op. Stuurgroep van onderwijswethouders van gemeenten in aardbevinggebied heeft bepaald dat alle scholen zullen worden geïnspecteerd door VIA op bestendigheid
tegen met name ook zwaardere bevingen. Dat proces is in maart begonnen. Gebleken risico-elementen zijn onmiddellijk gerepareerd of weggenomen, op sommige scholen was dat
nodig, op andere niet. O.b.v. de inspecties zijn plannen gemaakt wat nodig is om de gebouwen bouwkundig te versterken. Bestuurlijk sturen de pfh's het aan en praktisch begeleidt een procesmanager het. Er wordt gewerkt vanuit het centrum naar buiten dus eerst
Loppersum (waar al tijdelijke huisvesting voor 2 scholen is gerealiseerd) etc..
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Daarnaast is er in alle gemeenten overleg over de voortgang tussen onderwijsbestuurders,
gemeente en procesmanager en zo nodig vertegenwoordigers van de NAM. Begin juli zijn
eerste plannen voor maatregelen ter versterking met een begeleidende brief doorgeleid naar
onderwijsorganisaties, ouders en ook gemeenteraden. Voor alle scholen worden versterkende maatregelen geadviseerd tegen te verwachten zwaardere bevingen. Uit rapportage
die er nu ligt blijkt dat de te treffen maatregelen tussen de 15 en 30 weken tijd vergen. Pfh's
achten het verstandig dat scholen gedurende de uitvoering leeg zijn vanwege overlast en
lawaai. Tijdelijke huisvesting is nodig om snel en zonder belemmeringen te kunnen werken, dit is ook in voornoemde brief aangegeven. Het wordt aan de transitietafel besproken,
naar verwachting is er voorjaar ´16 ook tijdelijke huisvesting beschikbaar. Met het oog op
de vakantie zijn er vorige week drie ouderavonden gehouden in Bedum waar wordt uitgelegd hoe het proces verder zal zijn en welke afwegingen gemaakt moeten worden. Voor
Onderdendam wordt een apart traject gelopen omdat de school daar in een bijzondere situatie zit i.v.m. voorgenomen sluiting per 1 augustus 2016. Maatregelen ter versterking van de
Togtemaarschool en scholen in Zuidwolde komen binnenkort beschikbaar, maar zullen
hetzelfde beeld vertonen als de plannen voor de reeds onderhanden vier scholen. Ten aanzien van wat er concreet wordt uitgevoerd spelen afwegingen mee als versterking of
nieuwbouw, hoeveel kost het, de voorliggende verordening, onderwijskundige wensen op
de school, demografische ontwikkelingen zoals een verwachte drastische verdere krimp in
2040, duurzaamheid. Al die criteria spelen mee in de afweging over eventuele nieuwbouw
en de locatie ervan. Die afweging wordt nu voorbereid en zal uitmonden in besluitvorming
in de diverse besturen maar vooral ook in de gemeenteraad vanwege de te fourneren middelen. Zoals bij elke verbouwing, moet er altijd geld bij, zeker als de raad naast nieuwbouw
plusjes gerealiseerd wil zien op genoemde vlakken. Die afweging wordt komende maanden
gemaakt en staat onder druk, ook gezien de emotie die erbij zit. College denkt er komende
jaren uitvoering aan te kunnen geven. Vanuit de rapportages wordt daarvoor vijf a zes jaar
geraamd. College heeft ambitie het binnen drie jaar uit te voeren, hetgeen noopt tot besluiten op korte termijn. Bedacht moet worden dat de aardbevingenproblematiek, ondanks dat
je die als gemeente niet opgezocht hebt, ook een kans biedt om met onderwijshuisvesting
een geweldige sprong vooruit te maken. De gemeenten pakken dit alle op dezelfde manier
aan, leren wel gaandeweg zowel van de situatie in Loppersum als die in Bedum, terwijl er
ook nauw contact met nationaal coördinator Alders is, die de aanpak in Bedum steunt. De
raad zal sowieso bij de besluitvorming betrokken worden, maar wellicht is het verstandig
hier ook nog een informerende bespreking over te houden om op allerlei details nog breder
in te kunnen gaan.
Juicht dat laatste toe, vraagt of er nog vragen over voorliggend stuk zijn.
Vraagt of het klopt dat het aardbevingbestendig maken van de schoolgebouwen plus enige
duurzaamheidsmaatregelen treffen buiten deze gemeenteraad omgaat, ligt dat op het bordje
van de schoolbesturen per het inwerkingtreden van deze verordening?
Aardbevingbestendig maken en duurzaamheidsmaatregelen treffen ligt inderdaad alleen bij
de school. Gemeente krijgt alleen met kosten te maken in geval van uitbreiding of nieuwbouw. Voor het veranderen van een muur is een vergunning nodig, maar dat hoeft niet via
de raad te lopen, hooguit via het college. School krijgt daarin grote mate van vrijheid.
Concludeert dat verordening als hamerstuk naar de raad kan. Geeft gelegenheid tot vragen/beantwoording n.a.v. gegeven toelichting op bevingbestendig maken.
Snapt betoog van pfh, maar blijft het een lastig verhaal vinden. Vergnes benoemde kritische zaken. Voelt zich onbehaaglijk bij discrepantie tussen gebleken c.q. geconstateerde risico's en wat pfh daarover zegt. In maart/april zijn risico-elementen weggenomen maar ook
in VIA-rapporten staat dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn in de Regenboog- en
Walfridusschool om de veiligheid in de toekomst geborgd te houden, terwijl pfh hem bilateraal heeft verzekerd dat er momenteel veilig lesgegeven kan worden o.b.v. de redenatie
dat de seismische activiteit de komende jaren minder ernstig zal zijn dan over een jaar of
vier, vijf. Weliswaar onderbouwt SODM die stelling, maar andere deskundigen vinden het
maar de vraag of dat zo is.
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Hoopt dat het bij een terugblik over 20 jaar zal zijn meegevallen, maar heeft o.b.v. tegenstrijdige rapporten en meningen van deskundigen geen zekerheid dat er niet binnenkort een
ernstige beving plaatsvindt. Die zou volgens sommigen ook binnen afzienbare tijd kunnen
plaatsvinden, dus hoe garandeer je veiligheid van schoolkinderen dan? Blijft daar bezorgd
over. Heeft absoluut de indruk dat pfh de zaken serieus neemt maar ook dat taxatie van
ernst van de problematiek verschilt. Dringt erop aan om, voor zover dat nog niet is gebeurd, alles te doen wat tijdelijk nodig is om de veiligheid te borgen en om, gelet op emoties hieromtrent, uitermate goed te communiceren over hoe je dit als college taxeert. De
rapporten zijn domweg niet eenduidig. Als je als college taxeert dat er komende periode
veilig lesgegeven kan worden is het cruciaal om daarover eenduidig, zorgvuldig en inhoudelijk juist te communiceren. Moet tot zijn spijt zeggen dat college daarin afgelopen tijd
niet is uitgeblonken, wat gevoel van onbehagen en onrust hierover bij VVD weer versterkt.
Kan betoog van dhr. Slager in principe onderschrijven. Veiligheid staat voorop en communicatie is van groot belang. De mensen moeten goed voorgelicht worden over de stand van
zaken, zeker met betrekking tot de veiligheid van kinderen. Ondersteunt het idee om hierover binnenkort een BOTS te beleggen maar het dan ook breder te trekken. Bij de notulen
bleek ook dat er een woud aan notities en zaken ligt die nog niet ter tafel zijn geweest maar
bij in elk geval de PvdA wel vragen opwerpen. Zou dat graag in die BOTS betrokken zien.
Bouwkundig gezien moet er veel gebeuren, bij de ene school meer dan bij de andere maar
het zijn inderdaad ingrijpende maatregelen. College acht desondanks op basis van rapporten van SODM, Meijdam en gegevens van KNMI aangetoond dat de seismische activiteit
geringer is, ook SODM geeft dat aan dat er minder activiteiten plaatsvinden, en Meijdam
geeft aan dat er de nodige tijd is om maatregelen te nemen. 100% garantie valt er nooit te
geven maar dat geldt op meerdere terreinen. Is het niet eens met VVD dat er tegenstrijdige
berichten zijn, wel dat sommige deskundigen een ander geluid laten horen maar soms worden er ook dingen gezegd die niet correct zijn. Het is goed daar een keer met elkaar over
door te praten. Dat VVD oproept om alles te doen om de veiligheid te borgen is prima,
maar dat doet het college ook. College voelt volle verantwoordelijkheid voor dit onderwerp
en ook de emotie die erbij is, maar vindt desondanks dat het op basis van de rapportages
die er zijn zorgvuldig omgaat met de afweging en te zetten stappen. Bestrijdt dat college
niet in communicatie heeft uitgeblonken. College heeft de raad op de hoogte gehouden.
Bedum is een voorbeeld van de open communicatie daarin. Vindt wel dat men met elkaar
moet afwegen wat er dient te gebeuren, heeft rol van raad daarin benoemd. Deelt oordeel
van nationaal coördinator die aan een van de ouders in Bedum heeft geschreven dat in zijn
ervaring de veiligheid van de kinderen door de gem. Bedum niet gebagatelliseerd wordt,
dat hij grote betrokkenheid heeft gemerkt bij het college en dat iedereen er zich van bewust
is dat een meer structurele aanpak geboden is. Daarin trekt men samen op qua verantwoordelijkheid.
Constateert dat dit onderwerp hiermee afgerond kan worden.

10.

Rondvraag en eventueel mededelingen gaswinningsdossier
Begrijpt uit notitie van college van gisteren over stand van zaken bij gemeentelijke herindeling dat provincie gemeenten regie in handen geeft, maar nu wil dat niet twee maar drie
havens in handen van één gemeente komen. G7 zijn het nog niet onderling eens. Zegt de
provincie dus: gemeenten, bepaal het zelf maar, maar het moet wel G7 worden?
De Jong
Is benieuwd of college nog iets kan terugkoppelen inzake gaswinningsdossier.
Van
Vraagt hoe brief van college Bedum inzake herindelingproces die in raad van 25 juni jl. is
Bruggen
behandeld, zich verhoudt tot brief van het provinciaal college van deze week.
Bakker
Inzake gaswinningsdossier is hard doorgewerkt. Bureau van nationaal coördinator Alders
krijgt steeds meer vorm. Hij moet dit dossier met zijn bureau en de G11- of 12 -gemeenten
tot een goed einde brengen. Tegelijkertijd moeten lokaal bestuurders afgaand op eenduidige info van de nationaal coördinator ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.
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Tot zover is er weinig nieuws, wel liggen er sinds begin juli en sinds gisteren uitspraken
over de WOZ en de WAG, twee parallelle dossiers in een uitermate complexe materie met
verschillende uitgangspunten aangaande waarden van woningen/gebouwen. De rechter
heeft in juli concrete uitspraken gedaan. Of bewoners daar zo blij van worden is nog maar
zeer de vraag. College houdt voortdurend twee invalshoeken in de gaten: het belang van de
inwoners, dat soms verschillend kan worden uitgelegd, en het belang van de gemeente.
Wijst er nog eens op dat in 2e aanvullend akkoord staat dat de kosten bij de gemeenten van
de gemeentelijke inzet, maar ook die van de WOZ, als gevolg van de aardbevingen niet
voor rekening van de gemeente blijven. Dat moet handen en voeten krijgen, maar het lijkt
wel of er elke maand een nieuwe ingewikkelde dimensie bij komt. Tweede punt is de Dialoogtafel. Betreurt conclusie van nieuwe bestuur van Groninger Bodembeweging om niet
meer mee te doen, een vereniging die in een bevoorrechte positie aan tafel zat omdat ze een
groot deel van de Groninger bevolking vertegenwoordigt. Vindt het jammer dat er ineens
allerlei discussies ontstonden over adviezen en consensus over wie de voorzitter moet zijn.
De uitvoering van regelingen en programma´s die worden bedacht en ontwikkeld kan het
nodige draagvlak gebruiken, opvattingen van de Dialoogtafel in die oude samenstelling
zouden zwaar meewegen juist vanwege de achterbannen van de partijen aan tafel. Vandaag
vergadert de Dialoogtafel vooral over alle stukken die ze aan zichzelf heeft geadresseerd,
hoopt dat daar een wijs besluit uit komt.
Komt nu op herindeling. Dacht bij eerste lezing van provinciale brief dat die net zo goed
van het vorige college van PS afkomstig had kunnen zijn. Kennelijk was de praktijk weerbarstiger dan bij het collegeprogramma van mei dit jaar getaxeerd was. Het nieuwe college
bouwt voort op dezelfde hoekstenen, namelijk: vertrouwen, respect, partnerschap, voldoende schaal, geen muurbloempjes of witte vlekken en toekomstbestendige bestuurskracht. Ook staat erin, en ook dat is niets nieuws, dat de provincie best bereid is om een
aantal provinciale taken over te dragen naar gemeenten als die maar een stuk groter zijn
dan ze nu zijn. Maar op de vraag waar die grens komt te liggen geeft deze notitie geen antwoord en daar zit wel een verschil, want waar het college van PS eerder toe wilde naar gemeenten met ca. 100.000 inwoners, kun je nu uit de uitlatingen van dat bestuur afleiden dat
40.000 ook nog goed is. Maar of 26.000 daarvoor ook nog voldoende is, blijft in nevelen
gehuld. Volgens de provinciale notitie wordt "differentiatie dan de invalshoek": is dan benieuwd naar de uitwerking daarvan. Wijst er bovendien op dat het nieuwe college niet alleen dezelfde termen gebruikt als zijn voorganger maar het beeld dat er eigenlijk maar weinig verandert ook opschrijft. Het huidige college zegt dat het voortbouwt op eerder beleid,
dit in tegenstelling tot de in het collegeprogramma gewekte indruk. Heeft brief herlezen op
verschillen in benadering tussen huidig en vorig college en stelt vast dat er op sommige
plekken iets meer mag; twee gemeenten in Zuidoost Groningen kunnen verder met hun beperkte herindelingplan; Haren krijgt wat meer tijd en ruimte, zoals was gevraagd; en derde
punt is dat 1 januari 2018 niet langer voor iedereen het vertrekpunt is. Vindt echter nog
steeds, en heeft dat ook eerder met de raad gewisseld, dat begrippen als 'draagvlak' en 'van
onderop' geen resultaat opleveren als er meerdere partijen zijn en verschillende invalshoeken. Deelt in die zin de analyse van de VVD wat er nu eigenlijk nieuw is als je kijkt naar
de passage over de G7. De provinciale notitie omschrijven als 'vrijheid, blijheid', zoals het
DvhN doet, doet de werkelijkheid geen recht aan, want daarvoor lijkt het teveel op het beleid van het vorige college. Echt nieuwe dingen staan er ook niet in, behoudens die paar die
hij net noemde. Heeft nieuwe impulsen om het langdurige traject - dat al een paar jaar
gaande is - af te ronden evenmin aangetroffen. Daarom gaf zijn tweede lezing van de brief
van het college van PS èn geen gevoel van vrijheid èn geen gevoel van blijheid. Komt
daarmee ook op een interpretatie van de VVD die hij niet deelt. De conclusie uit het feit dat
de provincie nu drie havens in één gemeentelijke hand wil hebben dat de provincie dus opteert voor de G7 klopt niet, want eind april heeft nota bene de CDK bij zijn werkbezoek
aan De Marne geopperd dat G5 wellicht ook zo gek nog niet is. Beschouwde dat toen als
een proefballon, maar kijkend naar de provinciale notitie zou 1+1 best eens 2 kunnen zijn.
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Dat zou echter haaks staan op het beleid dat de provincie zegt na te streven, kan zich niet
voorstellen dat G5 een reëel alternatief is gelet op de herhaalde uitspraken over witte vlekken en muurbloempjes. Maar de VVD heeft wel gelijk: toen de zeven gemeenteraden over
de G7 spraken en besloten, was het 4-3. Toen heeft men met elkaar al geconstateerd dat
drie gemeenten iets willen wat de anderen niet willen. Wat is er sindsdien gebeurd? (en
daar krijgt de raad binnenkort een notitie over) Het spoor van Winsum loopt dood. De andere gemeenten wilden niet met hen praten, wat overigens ook nog gebaseerd was op de
uitgangspunten over de havens. Als alles weer openligt, ligt dat ook weer open, maar dat
was het vertrekpunt. Er blijven vervolgens twee gemeenten in DEAL-verband over die iets
willen wat één of eigenlijk twee van die vier niet willen. Maar hoe lang moet je doorgaan
met zending bedrijven en wat is dan voldoende draagvlak? Is dat 4-3 , 5-2 of moet het 7-0
zijn; volgens hem moet het een keer ophouden, en dat is ook de strekking van de notitie die
hij aankondigt en ook in de brief van 16 juni jl. staat. Het mooiste is als de gemeenten in
Noord-Groningen zelf conclusies trekken uit de besluitvorming van eind maart jl. en de
ontwikkelingen sindsdien, waaronder ook de provinciale notitie. Zegt dus toe dat er deze
maand een notitie komt waar de burgemeesters om hebben gevraagd. Die notitie zal helder
moeten maken in de richting van de gemeenteraden hoe er van de besluiten in maart en de
ontwikkeling sindsdien op een goede manier chocola kan worden gemaakt. Als er dan nog
steeds raden zeggen dat ze bij hun besluit blijven, moet die uitkomst voorgelegd worden
aan het provinciebestuur en moet dat bestuur een aantal vragen die hij eerder heeft opgeworpen alsnog beantwoorden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2015,

De griffier,

Pfh
Bakker

De voorzitter,
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Van Dijk

9. Verordening onderwijshuisvesting

Bakker

10. Rondvraag

Toezeggingen 3 september 2015

Pfh zal uitzoeken hoe het zit met cijfers over woninginbraken.
Er komt een BOTS over het onderwerp veiligheid
van kinderen op scholen.
Nog deze maand komt er een notitie over de stand
van zaken bij de bestuurlijke inrichting.
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