Beantwoording 2e termijn Begroting 2017, 10-11-2016, Wethouder Van Dijk
De Horizon. (CDA)(PvdA)
In de 1e termijn heb ik gemeld dat de versterking van De Horizon wordt gewijzigd in nieuwbouw. Dit
is de conclusie uit berekeningen dat versterking van het gebouw en aanpassing voor het
toekomstpakket van de school duurder is dan nieuwbouw. Dit proces heeft tijd gekost maar is
inherent aan de pilot om te bezien of versterking in deze omvang van schoolgebouwen mogelijk is.
Een proces o.l.v. CVW/NAM als bouwheer, samen met het schoolbestuur en de gemeente. De
consequenties van de keus voor nieuwbouw, waarover in het college nog besluitvorming moet plaats
vinden, worden bezien. Daaronder valt ook de planning, Omdat het een project van de NAM/CVW is
stelt het college zich op het standpunt dat eventuele meer- of minderkosten voor de NAM zijn. Dit
geldt omgekeerd voor de nieuwbouwprojecten waar het risico bij de gemeente ligt. Gevolgen voor
de boekwaarden worden nader uitgezocht.
Communicatie is in het hele proces steeds een punt van aandacht. Ik zei u al dat de besluitvorming in
het college niet is afgerond, niet eens is / kon worden geagendeerd. Ik vind het jammer dat die
zorgvuldige benadering die u van mij gewend bent, wordt ingehaald door technische wijzigingen in
vergunningstrajecten en een brief van een schooldirecteur. Ik probeer in die hectiek de balans te
vinden en uw raad zo goed mogelijk te bedienen.
Wijkaanpak. (PvdA)
In 1e termijn heb ik aangegeven dat de activiteiten voor de wijkaanpak verschuiven naar de
dorpencoördinator. We verwachten daarmee meer resultaat te boeken. Het is daarom niet het
voornemen om de wijkaanpak, die als pilot is begonnen, voort te zetten. Het is inmiddels gebleken
dat de contacten die er zijn gelegd, de waardering, inzet en behoeften uit de buurt beter kunnen
worden voortgezet met de dorpencoördinator. Dit gebeurt niet alleen in het dorp Bedum maar is ook
al uitgevoerd in Zuidwolde. We kijken voortdurend wat de resultaten/contacten van de
dorpencoördinator zijn en hoe het vervolg krijgt.
Huiselijk geweld (PvdA)
Over de aanpak Huiselijk geweld i.s.m. Veilig Thuis heeft in oktober een evaluatie plaats gevonden.
Als de rapportage beschikbaar is zal ik dit voor de raad ter inzage leggen.
CRB-HO (PvdA)
De reparatieopdracht als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over
Huishoudelijke Ondersteuning zal in 2017 leiden tot nieuwe indicering van alle cliënten. Het
collegebesluit daarover is in voorbereiding en zal daarna, zoals gebruikelijk, voor de raad ter inzage
worden gelegd. U kunt dat uiteraard agenderen, als u daartoe aanleiding ziet.
Privacy (VVD)
Privacy heeft voortdurend onze aandacht. Ik heb u dat geschetst in de 1e termijn. U mag er op
vertrouwen dat de dit op een professionele wijze door de organisaties wordt uitgevoerd. Maar, ik
herhaal het nogmaals de gemeente heeft gegevens nodig om de zorgbehoefte te beoordelen. Dit
gebeurt door professionals, ieder vanuit eigen specialisatie. Een integrale aanpak staan we voor en
daarvoor voeren we een pilot uit. Deze pilot gebeurt ook om niet onnodig gegevens te moeten delen.
Het belang van de cliënt staat voorop. Binnenkort gaat er een voorstel naar het college om de
aandacht voor privacy te intensiveren.
Dorpshuis De Kern (PvdA)
Wij zijn al enige tijd in overleg met het bestuur van het dorpshuis Zuidwolde. Eerder heb ik u gemeld
dat we, bij de voorbereiding van de nieuwbouw van ’t Groenland, afwegen op welke wijze invulling
kan worden gegeven aan de functie van het dorpshuis en de ideeën in de dorpsvisie. Hierbij gaat het,
behalve om geld, ook om draagvlak, zo groot mogelijk. Dat is onderdeel van de voorbereiding van de
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besluitvorming in het college en daarna in uw raad. Ik wil daarop niet vooruitlopen. Als er meer
duidelijkheid is komen we daarover bij de raad terug.
Publiek Vervoer. (PvdA)
Zoals in de begroting vermeld zijn wij aangesloten bij het project Publiek Vervoer Groningen &
Drenthe. In de nieuwe aanbesteding zal worden geprobeerd het huidige doelgroepenvervoer en het
kleinschalig openbaar vervoer te integreren en te optimaliseren in het openbaar vervoer. Naar
verwachting zal de projectorganisatie binnenkort het voorstel aan de colleges in de gemeenten van
de beide provincies voorleggen. De raden en staten zijn in het voortraject betrokken d.m.v.
informatie bijeenkomsten De colleges bepalen hoe dit tijdens het besluitproject wordt voortgezet. In
verband met de aanbesteding is gevraagd om uiterlijk 1 februari 2017 een besluit te nemen.
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