Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op
woensdag 4 en donderdag 5 juni 2014 om resp. 21.18 uur en 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffier:
Afwezig m.k.:

Berghuis (4-6), Bolt, Doesburg, Heres, Journée-Schuiling,
Koster, Mulder (5-6), Rutgers-Swartjes, Slager
Wijnstra
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Reijsoo
commissieleden GB (4-6 en 5-6)

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, meldt dat de commissieleden van GB afwezig zijn. Agendapunt 4 wordt behandeld voor agendapunt 3 i.v.m. inspraak van dhr. Drenth bij agendapunt 4.
2.
Verslag vergadering ABZ-VROM 7 mei 2014
Tekstueel/naar aanleiding van: geen opmerkingen. Verslag wordt conform vastgesteld.
4.

Collegebrief inzake uitbreiding eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
Spreekt in. Zie bijlage.
Van Dijk
Gemeente gaat ervan uit dat burgers zelf algemeen gebruikelijke voorzieningen aanschaffen die in reguliere handel verkrijgbaar zijn. Steunt burgers daarbij niet vanuit Wmo, maar
kijkt wel altijd naar persoonlijke omstandigheden, ook van vermogende burgers; individueel leidt het soms tot hogere kosten. Als een kind met beperkingen een elektrische fiets nodig heeft om naar school te gaan worden de meerkosten van die fiets vergoed uit de Wmo.
Waarom eigen bijdrage vragen over afgeschreven middelen? Klant betaalt voor het middel
zolang het gebruikt wordt en krijgt een nieuw middel als het opgebruikt is, zonder nieuwe
beschikking. Gemeente koopt het namelijk niet maar neemt dat tegenwoordig in huur. Voor
bestaande onroerende voorzieningen die in vorm van pgb zijn verstrekt kan achteraf geen
eigen bijdrage worden opgelegd. Wat nu via een pgb gaat, blijft zo. Dat is ook omdat voor
die voorziening geen alternatieven meer kunnen worden afgewogen. Zaken in bijlage 2 lopen niet door elkaar, maar beschrijven oude situatie en nieuwe waar het naartoe gaat, dit alles om tot verantwoord besluit te komen. Het is in die zin ook niet nieuw en betreft ook bestaande uitvoeringsregels. Inspreker heeft goed punt wat betreft bruikleenovereenkomsten.
Denkt niet dat e.e.a. in nieuwe overeenkomsten moet worden vastgelegd, voor bestaande
situaties gaat het gewoon door, maar betrokkenen worden daarover sowieso geïnformeerd.
Drenth
Sprak in als burger maar kan als Wmo-adviesraadslid melden dat deze graag met afdeling
Welzijn spreekt over bijlage 2, maar geen probleem heeft met invoering van eigen bijdrage.
Van Dijk
Is blij dat Wmo adviesraad in principe meegaat met invoering van eigen bijdrage, wist dat
die raad nog veel vragen had maar bij de stukken lagen ook al antwoorden op die vragen.
Bolt
Is blij dat Wmo-adviesraad niet negatief adviseert over invoering eigen bijdrage. Uitbreiding van eigen bijdrage Wmo past in visie gericht op versterken van eigen kracht. Bevoegdheid ligt bij college, dit is ter info aan raad, heeft nog wel vragen. Vraagt nadere uitwerking die inzicht in budgetten geeft en over gemaakte c.q. te maken financiële overwegingen. Verzoekt college om bestaande gebruikers van Wmo-voorzieningen tijdig en goed
te informeren over situatie per 1-4-2015 als eigen bijdrage ook onverkort voor hen geldt.
Doesburg CU hecht eraan dat hulpmiddelen om volwaardig te kunnen meedoen in samenleving voor
iedereen beschikbaar zijn. Om dit mogelijk te maken ontkomt gemeente er niet aan om van
mensen met iets meer geld een eigen bijdrage te vragen. CU vindt het een goede ontwikkeling dat overheid inzet op eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers maar zelf bijdragen
aan Wmo-voorzieningen is natuurlijk wel een grote verandering. Is dan ook blij met overgangsperiode voor bestaande gevallen.
Drenth
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CU gaat akkoord met voorstel maar is zich bewust dat schrijnende gevallen mogelijk blijven, bijv. als iemand met inkomen net boven 120% van sociaal minimum zijn spaargeld
moet aanspreken. Hecht daarom aan goede communicatie om zoveel mogelijk begrip te
kweken voor de nieuwe regeling.
CDA is voorstander van kanteling die met Wmo wordt nagestreefd. Het is noodzakelijk om
kosten te gaan besparen. Het zou goed zijn als opwerpen van kleine drempel een groot effect sorteert, zodat mensen worden gestimuleerd om zelf bijv. een tweedehands scootmobiel aan te schaffen. Drempel van 120% van sociaal minimum stelt CDA gerust, iedereen
betaalt mee naar rato, een noodzakelijke voorziening is dus voor iedereen betaalbaar. Ook
CDA is erg blij met de overgangsperiode en hecht ook aan duidelijke communicatie daarover met bestaande klanten. Vraag: waarom wordt eigen bijdrage voor Wmo-voorziening
pas miv. 1-10-2014 gevraagd? Dit was toch al mogelijk vanaf 2012? Voor huishoudelijke
hulp wordt al wel een eigen bijdrage gevraagd. Waarom is hier niet één lijn in gekozen?
Vragen inspreker zijn duidelijk beantwoord, er wordt zorg op maat geleverd en individueel
beoordeeld. Antwoorden aan Wmo-adviesraad zijn goed onderbouwd, is blij dat die raad
akkoord gaat en met overgangsperiode, acht goede voorlichting van belang voor draagvlak.
Is blij met brede steun voor voorstel. College zal goed communiceren over eigen bijdrage.
Alle mensen die nu ook hulpmiddelen hebben krijgen er een brief over. Medewerkers van
zorgloket kunnen dit ook goed communiceren naar nieuwe gevallen. Er wordt niet zomaar
bijv. een nieuwe scootmobiel verschaft, maar precies onderzocht welke steun mensen werkelijk nodig hebben. Zo wordt de kanteling en het beroep op eigen kracht vormgegeven. Is
zich dus goed bewust van de roep om goede communicatie, t.a.v. AWBZ wordt bijv. ook in
vraag- en antwoordwijzer in streekkranten ingegaan op dilemma's en worden mensen aangespoord te melden als iets hen niet helder is. Bedum heeft burgers ontzien, had eigen bijdrage net als Eemsmond veel eerder kunnen invoeren. Doet dat nu alsnog en samen met De
Marne in het kader van beoogde kanteling. Wat betreft dat laatste is het effect van een, ook
kleine, bijdrage ook dat mensen zich gaan afvragen of ze iets echt nodig hebben. Door de
samenwerking met De Marne kan het niet voor 1-10-2014. Als Winsum dit ook nog zo gaat
doen - is de verwachting - zit de regio weer op één lijn. Dit sluit ook aan bij eigen bijdrage
die voor huishoudelijke hulp gevraagd wordt. Gemeente geeft alleen beschikking af, CAK
beoordeelt inkomen & vermogen van inwoners, int eigen bijdrage en maakt die over aan de
gemeente. Kan daarom ook niet zeggen hoeveel dit gaat opleveren, dat ligt gekoppeld aan
normen voor inkomen en vermogen. Wie al op maximale eigen bijdrage zit merkt niets van
deze maatregel, wie nog geen eigen bijdrage hoefde te betalen of nog niet op het maximum
zat, gaat nu meer betalen. Eigen bijdragen voor AWBZ en WMO worden bij elkaar opgeteld; men betaalt nooit dubbel. Verwacht meeropbrengst, maar kan die nu niet kwantificeren; zal in de loop van de tijd blijken. Gevolg voor burgers is vooral dat burgers gaan afwegen of ze iets echt nodig hebben. Wie echt iets nodig heeft kan het krijgen maar er wordt
heel secuur gekeken wat men kan bijdragen en hoe het voor de burger uitpakt. Het halve
jaar overgang is bedoeld om mensen tijd te geven om te kijken wat ze echt nodig hebben en
te laten wennen aan de eigen bijdrage die ze voortaan moeten leveren. Voor het gevoel kan
het schrijnend zijn als men net boven de 120%-norm zit maar iedereen betaalt in principe
een eigen bijdrage, ook lagere inkomens. Denkt dat het qua hoe schrijnend dat is, wel meevalt.
Bestaande gevallen betalen al eigen bijdrage en straks ook nog voor meerkosten via CAK,
dus die betalen dan dubbel. Op dat moment gaat gemeente inkomenspolitiek voeren. WMO
adviesraad moet met afd. Welzijn kijken hoe men om moet gaan met allerlei gevallen.
Is het niet met dhr. Drenth eens dat er een stapeling van kosten komt en meerkosten worden verhaald, gaf met vb. al aan dat de maatregel niet generiek wordt opgelegd maar dat er
echt per individueel geval zal worden gekeken. Inkomenspolitiek mag gemeente niet voeren en gaat zij ook niet voeren. College zal zeker van gedachten wisselen met WMOadviesraad over hoe dit verder gaat, die raad is ook mans genoeg hem daarover aan te spreken.
Concludeert dat dit stuk als hamerstuk naar de raad kan gaan.
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3.

Resultaten marktconsultatie voor continuïteit AWBZ-zorg in 2015
Raad heeft weinig invloed op belangrijke afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders
over continuïteit van zorg in 2015. Heeft vragen en opmerkingen over vervolgtraject. Goed
dat gebruikers van zorg worden betrokken bij infobijeenkomst voor de overige 126 aanbieders. Continuïteit bieden met 150 aanbieders waarvan met maar 24 uitdrukkelijker gesproken is, is wel een grote opgave, en vergt zorgvuldige communicatie en aandacht voor zorgen en emoties van gebruikers die waarschijnlijk met andere hulpverleners te maken krijgen. Wordt t.z.t. graag geïnformeerd wat de samenwerkende gemeenten gaan doen om o.a.
de regeldruk te verminderen voor zorgaanbieders en de zorg efficiënter en effectiever georganiseerd te krijgen, met behoud van veiligheid en kwaliteit. Het is goed dat de zorg voor
2015 geregeld is. Wat betreft toeleiding naar zorg na 2015 moet veel nog geregeld worden,
is bijv. CJG daar wel op ingericht? Gaat akkoord met voorstel, ziet uit naar meer definitieve budgetten na verwerking van de gegevens uit de meicirculaire.
Doesburg
Mensen die zorg en hulp nodig hebben, moeten die ook krijgen; CU is zeer bezorgd over
gevolgen van bezuinigingen waarmee decentralisaties gepaard gaan voor kwetsbare groepen in gemeente en is dan ook blij dat merendeel van zorgaanbieders toch kans ziet zorg in
2015 te continueren en met de afspraken daarover. Mensen vallen volgend jaar dus niet
tussen wal en schip, maar de periode na 2015, de gevolgen van budgetkortingen voor
werknemers van zorginstellingen en de positie van kleine zorgaanbieders blijven zorgwekkend. Komt onverwachte volumetoename in AWBZ-zorg voor rekening van zorgaanbieders of moet gemeente dan bijspringen? Is blij met uitkomsten marktconsultatie. Akkoord
met voorstel, wacht concrete besteding van budgetten en manier waarop dit georganiseerd
wordt af.
Rutgers
Dat provinciale werkgroep al vanaf 2013 bezig is met deze materie doet het CDA goed.
Vraagt waarom uitvraag naar data bij huidige zorgaanbieders gedaan is. Was het niet zorgvuldiger en transparanter deze data via het Rijk of het zorgkantoor te verkrijgen? Is blij met
conclusie dat merendeel zorgaanbieders onder voorwaarden kans ziet de zorg voor 2015 te
continueren ondanks stevige budgetkorting. Wanneer krijgt raad de verordening waarin die
voorwaarden worden geregeld, voorgelegd? Bij optimaliseren van randvoorwaarden voor
zorgaanbieder t.b.v. kostenreductie moet het menselijke aspect niet uit het oog verloren
worden. Zorgaanbieders kunnen bijdrage gaan vragen voor gebruikelijke kosten: hoe verhoudt zich dat tot de rol van het CAK, zodat gewaarborgd blijft dat men naar evenredigheid
afdraagt? CDA stelt dan ook voor om Wmo-adviesraad voor cie. ABZ uit te nodigen als
nieuwe beleidsregels en verordeningen voorliggen. Deelt zorgen over zorg na 2015 met CU
en PvdA.
Journée
Dacht dat in eerste instantie het om ZIN gaat, vraagt toelichting waarom in voorstel toch
ook het PGB wordt genoemd. Blijft provinciale projectgroep na 2015 bestaan of nemen
gemeenten dan zelf alles over? Niet meegaan in beleid dat deze werkgroep voorbereidt lijkt
geen optie, wat heeft raad nog in te brengen? De 24 zorgaanbieders die bereid zijn de korting te helpen realiseren zijn waarschijnlijk dezelfde grote spelers die een grote bijdrage
hebben geleverd aan de ontstane onhoudbare situatie m.b.t. de zorgkosten. In die instellingen is ook een grote cultuuromslag nodig: zij kunnen dit niet oplossen door de werkdruk
nog weer te verhogen. Zijn er garanties dat zij goede zorg tegen de afgesproken prijs leveren? Het mag niet zo zijn dat straks blijkt dat het toch niet lukt en de gemeente alsnog moet
bijbetalen. Dat gemeenten zorgaanbieders ruimte moeten geven de zorg effectief te organiseren lijkt onlogisch t.o.v. de eerder genoemde voorwaarden: hoeveel ruimte heeft een
zorgaanbieder? Is de kans niet groot dat men straks toch weer vastloopt in alle bureaucratische regelgeving? Gaat RIGG, dat ook bij transformatie Jeugdzorg werd genoemd, het gezamenlijke inkooptraject doen? Dat het inkooptraject zich beperkt zich tot de huidige zorgaanbieders, is dat een voorwaarde van de gemeente of het Zorgkantoor? Wat betreft draagvlak, zal het lastig zijn voor sommige raadsleden om achter genomen besluiten in dezen te
blijven staan en die niet gelijk weer te willen veranderen als blijkt dat mensen teleurgesteld
zullen zijn over de hulp die gemeente kan inzetten op hun aanvraag.
Bolt
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Er moeten geen Tweede Kamertoestanden ontstaan waarin veel vragen worden gesteld om
zelf te kunnen scoren. Dat pakt vaak nadelig uit voor het beleid maar vooral ook voor het
draagvlak onder de bevolking.
Bedum werkt samen met overige 22 Groninger gemeenten temeer omdat dit een complexe
situatie is. Onder de 24 zorgaanbieders waarmee afspraken zijn gemaakt zitten ook die met
het meeste volume. Het moest ook wel op deze manier omdat je niet met 150 à 160 aanbieders afspraken kunt maken. Tegelijk is dit wel een zorg omdat de kleine aanbieders aangeven de zorg niet onder deze voorwaarden te kunnen bieden. Het is ook afwachten hoe dit
uitpakt, deelt zorgen of dit uitvoerbaar is. Helder is wel dat gemeenten dit moeten doen met
minder geld en moeten zorgen dat het zo goed mogelijk gebeurt. Net als bij eigen bijdrage
vergt ook dit een omslag van denken, moet ook hier gekeken worden wat er nodig is, waar
de gemeente echt in moet bijspringen. Voor 2015 is gegarandeerd dat geboden zorg blijft.
Volgend jaar zomer of al iets eerder moet vervolg hierop duidelijk zijn. Dat verschuivingen
die zullen optreden met emoties gepaard kunnen gaan en dit goed gecommuniceerd moet
worden, wordt onderkend. Is er echter ook van overtuigd dat het niet altijd goed zal gaan,
zoals VVD ook zegt. Teleurstellingen over veranderingen in de zorg moeten goed gehandled worden, daar is ook aandacht voor in het communicatietraject. Is blij met opmerking
van mw. Journee. Tweede Kamer kan zich uitputten in het stellen van vragen als er iets aan
de hand is, terwijl je er verder niets meer over hoort. Raadsleden in Groningen moeten zich
ook bewust zijn dat dit een kans moet krijgen. Kent van vermindering van regeldruk weinig
succesvolle voorbeelden in Nederland, temeer omdat veiligheid en kwaliteit dan in het geding komen, iets waarom die regeldruk vaak weer wordt opgevoerd. Deelt wel met PvdA
dat de gemeenten moeten bewaken dat veiligheid en kwaliteit geborgd zijn. Is CJG er klaar
voor, vraagt PvdA. Bedum ziet CJG als spil in basiszorg, het verschuift van jongeren/jeugd
naar mensen die hulp nodig zijn. Gemeente is daar goed mee bezig, proefprojecten dienen
daar ook voor. Team waar gemeente mee werkt heeft er goed grip op. Bedum krijgt minder
geld ingevolge meicirculaire, of het voldoende zal zijn is onzeker, hoopt raad daarover
z.s.m. te kunnen informeren. Afgesproken is dat het budgettair neutraal moet blijven, beleid moet zo nodig aangepast worden om dat te halen. Misschien moet geconcludeerd worden dat er drie jaar nodig zijn om daar naartoe te werken, maar budgetneutraliteit is wel het
uitgangspunt. Deelt zorgen van CU e.a. over situatie na 2015 en positie van de aanbieders.
Sommige grote aanbieders zien de bui al hangen en zijn bezig personeel in te krimpen. Dat
zet kwaliteit en hoeveelheid geboden zorg onder druk. Gemeente moet er bovenop zitten
dat gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Als volume zo stabiel blijft als afgelopen jaren,
kan het binnen het nu afgesproken budget met de aanbieders. Neemt het sterk toe dan is de
gemeente aan de beurt, wijkt het naar beneden af dan zal gemeente zorgaanbieders daarop
willen aanspreken. Rijk en Zorgkantoor komen niet eerder met gegevens dan dat de wet in
het Staatsblad heeft gestaan. Route die gemeente derhalve nu kiest is met zorgaanbieders
zelf spreken. Dat heeft ook te maken met wet- en regelgeving en privacy. Aan beleidsplan
en verordeningen wordt gewerkt. College komt er dit jaar nog mee maar is ook nog bezig
het beleid voor 2015 aan te passen op situatie in 2016. Dus plan waar college dit jaar mee
komt moet wellicht volgend jaar bijgesteld worden. Dat is overigens gebruikelijk. Mensen
moeten geholpen worden waar mogelijk dingen zelf te regelen maar menselijk aspect moet
nadrukkelijk in beeld blijven - eens met CDA. Gemeente geeft beschikking af, CAK int eigen bijdrage en heeft daar eigen rol in. College heeft dit stuk ter info naar Wmo-adviesraad
gestuurd, had het graag met een advies willen doen maar tijd daarvoor ontbrak. College
houdt Wmo-adviesraad nadrukkelijk op de hoogte. Als Wmo-adviesraad kan adviseren zal
zij dat ook zeker doen. VVD vraagt nog naar PGB's. Dit betreft enerzijds ZIN maar PGB's
maken hier ook deel van uit, gemeente kan bij budgetten de PGB's niet buiten beschouwing
laten. Individuele gemeenten hebben toch wel invloed op het beleid van de 22 gemeenten.
Goede opmerkingen die in raden worden gemaakt zullen in het beleid meegenomen moeten
worden. Er is veel te zeggen voor deze samenwerking: het beleid blijft dan ook over gemeentegrenzen heen gelijk. Maar de raden zijn in zeker zin beperkt omdat men in een format wordt gedrongen. Wat zijn garanties waard?
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Er zijn afspraken over goede zorg en de gemeente zal daar zeker op letten. De hele samenleving is hierbij betrokken, als het niet goed gaat zal de gemeente dat horen en moeten corrigeren. RIGG doet inkoop, aanpak bij AWBZ lijkt sterk op die bij jeugdzorg.
Dankt voor beantwoording. Blijft beducht dat mensen dubbel moeten betalen als ze een
bijdrage via het CAK moeten leveren en zorgverzekeraars hen ook een bijdrage vragen.
Leest in stuk dat nadere invulling en continuïteit van PGB nog moeilijk te bepalen is. Vandaar vraag daarover. Memoreert vraag over voortbestaan provinciale ambtelijke werkgroep.
Vraagt verder of Menzis bepaalt wat gemeenten mogen inkopen als zorgaanbieders een
contract hebben met Menzis.
Zal vraag CDA uitzoeken, weet dat momenteel niet. Het gaat in eerste instantie om ZIN
maar PGB's vallen hier niet buiten, vallen wel in het budget. Gemeente zal daar ook iets
mee moeten, daarom staat het er in. Denkt dat als het eenmaal allemaal functioneert en de
eerste hectiek voorbij is, dit wordt ondergebracht in de GR “Publieke Gezondheid en
Zorg”, een overkoepelend orgaan waar al deze onderwerpen ook echt thuishoren. Bij stuurgroep Jeugd is dat al wel de beweging. Kan niet hard aangeven wat Menzis in dezen bepaalt maar AWBZ-aanbieders zijn vaak gecontracteerd bij Menzis dus Menzis zal daar een
stevige rol in spelen. De contacten en ervaringen met Menzis zijn goed.
Constateert dat vraag CDA schriftelijk wordt beantwoord en stuk hamerstuk kan worden.

5.

Concept jaarrekening 2013 Ability
PvdA deelt standpunt college dat Ability realistischer moet begroten. Stijgende omzet door
m.n. aandeel van gemeenten daarin is goede zaak. Een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat
draagt wezenlijk bij aan welbevinden van medewerkers en door hen ervaren maatschappelijke waardering, wat juist in deze economisch moeilijke tijden belangrijk is. Mist vermelding of 531 voltooide opleidingen met goed gevolg zijn afgerond. Onderschrijft opmerkingen over vrij hoge ziekteverzuim en adviseert positief omtrent dit stuk.
Berghuis
Gemeente worstelt met sluitend krijgen en houden van begroting, had financiële rek in begrotingen Ability afgelopen vier jaar goed zelf kunnen gebruiken. Ability moet evenals andere bedrijven en overheden scherper aan de wind zeilen. Wat CU betreft moet Ability 1.
Reëler en strakker begroten: dit betekent een niet ongebruikelijke prikkel voor het management. 2. Taakstellend begroten, meer gericht op resultaatsverplichting. 3. Een gespecialiseerd bureau inschakelen om ziekteverzuim substantieel (streven: met 5%) te laten dalen.
4. Maandelijks cijfers leveren aan raad ter controle of taakstellende begroting wordt gehaald.
Rutgers
CDA is blij dat verlies minder groot is dan verwacht en roept Ability op om de te verwachten kosten in de toekomst nauwkeuriger te ramen.
Slager
Positiever dan begrote resultaten kunnen ook gevolg van forse inspanning van Ability zijn.
Ability vragen taakstellend te begroten is prima maar om te zeggen je moet € 250.000,-minder begroten dan voorheen vindt VVD geen goede benadering. Vindt met CU dat Ability regulier, meer dan 1x per jaar mee- en tegenvallers moet melden, die overigens zoals altijd van toevalligheden zullen afhangen. Vraagt wat lichtpuntjes laatste kwartaal mbt crisis
zijn. Mist in stukken hoe Ability marktbenadering aanpakt. Wat betekent "deze inspanning
leveren gaat niet zonder gevolgen"? Geschetste risico's zijn groot, kun je die niet ondervangen door daar een investering tegenover te zetten (wat betreft automatisering) of zorgen
dat je meerdere kleinere klanten hebt i.p.v. enkele grote? Vindt zaken als investeringen in
doelgroep, mensen opleiden voor reguliere arbeidsmarkt e.d. zeer positief.
v.d. Kolk
Dat ook Ability met minder dan begroot verlies kan komen verdient in deze tijd alle waardering. VVD steunt roep om taakstellend te begroten maar vindt genoemd taakstellend bedrag geen goede benadering. Echter dat bedrag is gewoon gebaseerd op de resultaten van
afgelopen vier jaar. Komt niet uit de lucht vallen. College pleit ervoor die insteek aan de
AB-leden mee te geven. Ability heeft ingezet op vermindering van ziekteverzuim maar
omdat het een fors percentage betreft en medewerkers erbij gebaat zijn om in bedrijf te
blijven is dit een belangrijk punt om te blijven expliciteren. Kan niet beoordelen of inzet
van een bureau daarbij echt aanvullend zou zijn op acties die Ability daar zelf in neemt.
Heres
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Neemt opmerking VVD aangaande automatisering en risico’s t.a.v. grote cliënten mee als
suggesties. Vindt verzoek om maandelijkse rapportage ver gaan, stelt voor het te laten bij
reguliere p&c cyclus.
Weet als voormalig AB-lid Ability dat kwartaalcijfers vaak oud nieuws zijn. Maandelijks
rapporteren kan betrekkelijk eenvoudig en dan heeft de gemeenteraad het juiste verhaal bij
afwijkingen.
Vindt dat kwartaalcijfers up-to-date moeten zijn. Vindt dat vraag of men juiste info en tools
heeft om zaken bij te sturen, eerst binnen bestuur van Ability aan de orde moet komen, infostromen binnen Ability en naar raad moeten ook met elkaar blijven sporen, en in dezen
geldt ook richting de gemeenteraad dat geen bericht, goed bericht is.
Zeker aan het begin van het jaar zeggen omzetcijfers weinig, is het verder wel zeer met CU
eens dat raad regelmatig en tijdig over financiële ontwikkelingen van Ability geïnformeerd
moet worden. College zal dingen die ernstig misgaan direct melden en verder per kwartaal
rapporteren. Behoudend begroten leverde afgelopen jaren overschot op jaarbasis op. Taakstellend begroten is bij bedrijf als Ability uitgesloten, wat voor stormen Ability zal ondervinden is lastig te voorspellen. Scherp aan de wind zeilen moet, proeft ook instemming bij
commissie daarmee, maar risico op negatief resultaat neemt daarmee ook toe. Die risico's
horen er bij, daarom heeft DB Ability gekeken naar omvang van reserve, risico's en post
onvoorzien in begroting: er moet niet elk jaar een heel schommelend beeld zijn wat betreft
bijdrage van gemeente. Dat SW-bedrijven in provincie Groningen tot de grootste werkgever behoren zegt iets over hun marktbenadering: Ability moet èn de markt benaderen èn
mensen die bij haar in dienst zijn, aan het werk houden. LIFT-project bij Essent was prestatie van formaat om binnen te halen maar is binnenkort afgelopen, dus wordt er tijdig naar
alternatieve opdrachtgevers gekeken. Lichtpuntjes zijn bijv. een weer wat aantrekkende
vraag naar Holtkampers en een toename van het op zich fluctuerende inpakwerk. Er is een
voorziening getroffen om ict-risico's wat te verkleinen maar deze naar 25% of naar 0% terugbrengen zou een te forse investering vergen. Dat acht het DB van Ability onverstandig
omdat consequenties van provinciale herindeling voor de schappen ook nog onduidelijk
zijn. Ability is ook terughoudend met investeringen in bedrijven die een noodzaak hebben
om meer en meer met elkaar samen te werken nog los van de herindeling. Kan melden dat
directeur van Ability ook in landelijke koepelvereniging Cedris zit en via die lijn ook uitstekende raakvlakken met andere bedrijven heeft. Daar is ook de afspraak gemaakt om elkaar steeds meer op te zoeken niet alleen in de zin van marktbenadering en binnenhalen
van opdrachten - want daar wordt ook samengewerkt - maar ook om kritisch te kijken naar
de kosten van eigen bedrijfsvoering.
Vraagt of daarbij ook wordt gekeken naar benchmarkvergelijking tussen SW-bedrijven.
Ja, langs twee lijnen. Dir. van Ability doet dat in Cedris-verband met zo'n zes bedrijven in
het noorden. Verder probeert Ability leerpunten te halen uit onderlinge cijfervergelijking
met Fivelingo die n.a.v. intensivering van het contact met Fivelingo is opgesteld.
Deelt zienswijze t.a.v. begroting Ability niet met burgemeester. Zou gelet op het feit dat het
aan de omzetzijde moeilijk begroten is, graag inzet zien inderdaad op ziekteverzuimreductie: als dat lukt met bv. 5% op de loonsom, pakt dat onderaan de streep heel goed uit.
Eens met dit laatste. Echter, een van de gevolgen waar grote inspanningen toe kunnen leiden , waar dhr. Slager naar vroeg, is ziekteverzuim. Bij deze speciale doelgroep neemt het
ziekteverzuim toe als de druk wordt opgevoerd dus dat is een van de risico's, wat niet wegneemt dat Ability het probeert terug te dringen want dat levert ook geld op, inderdaad.
Sluit zich helemaal aan bij CU om gespecialiseerd bureau aandacht te laten besteden aan
het ziekteverzuim. Afname van verzuim met 1% in één jaar is goede richting maar marginaal. Ziekteverzuim heeft, ook bij speciale doelgroep als deze, niet alleen met werkdruk te
maken maar ook met cultuur, betrokkenheid e.d.. Impact van genomen maatregelen lijkt
hem vrij gering. Dit vergt individuele aandacht, daar heb je mensen bij nodig die daar kaas
van hebben gegeten, en de gemiddelde leidinggevende kan daar wel steun bij gebruiken.
Had al geconstateerd dat college dat advies ter harte neemt. Concludeert dat dit stuk ook als
hamerstuk door kan naar de raad.
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6.
Alle fracties
Bolt

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeente Bedum
Akkoord met voorstel.

Doesburg

Rutgers

Journée

Bakker

Voorzitter

Vertrouwen in horecaondernemers is altijd beter dan moeten gaan handhaven. Belangrijk is
om direct betrokkenen zoals ouders, scholen en sportverenigingen verantwoordelijkheid te
laten nemen met preventie als belangrijkste uitgangspunt. Dit neemt niet weg dat juist
m.b.t. doelgroep van 16- en 17-jarigen een alerte houding ook in zijn algemeenheid nodig
blijft.
CU hecht eraan in te zetten op terugdringen van alcoholgebruik vooral onder jongeren en
op voorkomen van alcoholgerelateerde overlast op gebied van orde en veiligheid. CU is blij
dat er in Bedum geen grote problemen zijn op gebied van alcoholgebruik vooral ook omdat
horecaondernemers goed invulling geven aan hun verantwoordelijkheid naar de jeugd en
bij het voorkomen van overlast. Daarom ziet CU ook geen reden om sterker in te zetten op
toezicht op en handhaving van naleving van de Drank- en horecawet.
CDA onderschrijft doelstellingen van dit plan uiteraard. Is doordrongen van risico's van alcohol ge- en misbruik. Voorlichting en preventie blijven belangrijk. Verantwoordelijkheid
voor alcoholgebruik ligt primair bij ouders en kind. Daarnaast is goede communicatie tussen overheid en (para-)commerciële horeca van belang. Controle op naleving van afspraken
moet niet enkel op alcoholverstrekkers gericht zijn. Jongeren moeten zelf ook een pakkans
ervaren bij het overtreden van de regels, daarvan zal een preventieve werking uitgaan.
Prima plan met als doel terugdringen van alcoholgebruik m.n. door jongeren en voorkomen
van alcoholgerelateerde overlast. Preventie is effectiever dan handhaving. Van integrale
aanpak wordt versterking van alcoholbewustzijn in samenleving verwacht.
Onderschrijft opmerking dat eerste verantwoordelijkheid bij jongeren en ouders ligt en
vervolgens bij alcoholverstrekkers. Preciseert dat vooral het tegengaan van bovenmatig alcoholgebruik beoogd wordt. In eerdere raadscie. is gewisseld dat wetenschappelijk is aangetoond hoeveel schade teveel alcohol op jonge leeftijd veroorzaakt, schade waar men de
rest van zijn leven last van heeft. Gelukkig komt bovenmatig alcoholgebruik in Bedum
weinig voor, anders dan in sommige gemeenten, waar men dan ook andere maatregelen
moet treffen. Aan preventieve kant wordt gewerkt via vooral gemeenschappelijke acties/de
GGD. Gelukkig is door de situatie rond alcoholgebruik in Bedum de overlast ook beperkt.
Er is dus ook wel reden voor enige tevredenheid.
Constateert dat ook dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan.

7.
Wet Markt en Overheid en aanwijzing economische activiteiten in algemeen belang als
bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, Mededingingswet
Heres
Voorstel vloeit voort uit Europese regel- en Nederlandse wetgeving. Mist in opsomming op
blz. 4 onder kopje verhuur vastgoed de opstallen van sportcomplexen in Bedum die aan SV
Bedum, SV Onderdendam, VV Noordwolde, Tennisver. Zuidwolde worden verhuurd, weliswaar tegen een symbolisch bedrag, maar ze zijn wel allemaal eigendom van gem. Bedum.
Moeten deze niet aan genoemde lijst toegevoegd worden?
Doesburg CU kan zich vinden in motivatie om deze specifieke activiteiten op lijstje van economische
activiteiten in het algemeen belang te zetten, maar: 1. Waarom wordt verhuur van ruimte
aan politie en veiligheidsregio niet als activiteit in het algemeen belang bestempeld? 2. CU
onderschrijft motivering om verhuur van sportaccommodaties te zien als activiteit in het
algemeen belang om ze daarmee buiten deze wet te laten vallen, maar merkt op dat er ook
gemeenten zijn die vinden dat die accommodaties wel onder de wet vallen.
Koster
CDA vindt zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheid en bedrijven nastrevenswaardig doel. Als voorliggend besluit een voor bezwaar vatbaar besluit is in de zin
van de Awb, waarom is er dan geen rechtsmiddelverwijzing c.q. bezwaarclausule opgenomen? Bij de bekendmaking van zo'n besluit moet immers vermeld staan dat men bezwaar
kan maken?

7

Slager

v.d. Kolk

Voorzitter

Waarom stelt college voorliggende methode t.a.v. sportaccommodaties voor en niet een algeheel kostendekkend tarief gecombineerd met een subsidierelatie, iets waar landelijk
stemmen voor opgaan ook vanwege de grotere transparantie.
VVD vindt voorgesteld besluit prima. Vraagt college wel om erop toe te zien dat als er (para-)commerciële activiteiten op sommige van de genoemde locaties plaatsvinden, deze
geen oneerlijke concurrentie opleveren met lokale horeca. Zijn er de afgelopen jaren bij
gem. Bedum klachten binnengekomen over oneerlijke concurrentie mbt deze locaties?
Besluit staat voor bezwaar open. Raadsvoorstel wordt hierop aangepast. Beoogd wordt
aansluiting bij praktijk van alledag. College heeft inventarisatie gemaakt van gebouwen die
gem. verhuurt. Ruimten aangemerkt als zijnde voor het algemeen belang worden niet verhuurd tegen commerciële tarieven. Raad kan systematiek om alle ruimten tegen kostendekkend tarief te verhuren en verschil te compenseren met subsidie altijd bespreken maar dat
ligt nu niet voor. In voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen verhuur en exploitatie van
gemeentelijke sportaccommodaties. In Bedum betreft dat alleen maar verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties. Dat gaat verder dan de items in dit staatje want inderdaad
blijkt gemeente de accommodaties in de kantinesfeer, die de PvdA opnoemde, ook te verhuren. Stelt voor dit op te lossen door de specificaties weg te laten en onder verhuur de eerste vier te benoemen en als vijfde toe te voegen "gemeentelijke sportaccommodaties". Past
raadsvoorstel daar ook op aan. Ruimtes van politie en veiligheidregio zijn niet meegenomen omdat die op zakelijke basis verhuurd worden. Klachten zijn voor zover bekend niet
binnengekomen. Wet en daarmee dit voorstel zijn gevolg van Europese regelgeving. Het is
weer een stukje bureaucratie erbij. Het wordt van hogerhand opgelegd en sluit niet aan bij
situatie in Bedum. Activiteiten in sporthallen/sportkantines moeten corresponderen met
DHW maar dat staat buiten activiteiten waar de gemeente verantwoordelijk voor is en ook
los van wat nu voorligt.
Constateert dat raadsvoorstel met twee aanpassingen, als hamerstuk naar raad kan.

8.

Nota reserves en voorzieningen
Overzicht is helder, dank aan opstellers, akkoord met voorstel.
Totaal van eigen vermogen, voorzieningen en resultaat van 2013 is met ruim €
13.000.000,-- c.q. ruim 40% van balanstotaal een gezonde financiële basis. Waarom wordt
voor ontsluitingsweg (pas) in 2014 bestemmingsreserve van € 1.000.000,-- gecreëerd?
Weth. Van Dijk is per abuis als pfh. vermeld mbt post nr.26. Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.
v.d. Kolk
De € 1.000.000,-- is nu opgenomen omdat bij Begroting 2014 is besloten dat per 1-1-2014
te doen. Zal kijken of het handiger is diverse namen achter post 26 te zetten of die van één
portefeuillehouder.
Voorzitter Constateert dat het voorstel als hamerstuk naar raad kan.
Alle fracties
Mulder

9.

Nota waardering en afschrijving vaste activa
Organisatie complimenten voor heldere nota, wijzigingen zijn beperkt. Akkoord met voorstel.
Bolt
Zinsnede blz. 16 3e alinea van onderen: is er risico op verlies bij verkoop en zo ja, is daar
een inschatting van te maken?
Vd Kolk
Bij vervanging kan het nodig zijn geld bij te leggen. Hoeveel, verschilt per geval. Als daar
risico op is, is het zaak dat te onderkennen en er tijdig op te anticiperen. Maar dat risico is
een gevolg van wat in de nota staat, de nota op zich beschrijft alleen de spelregels.
Voorzitter Constateert dat dit punt ook als hamerstuk naar de raad kan.
Overige
fracties

10.
Alle fracties

Jaarrekening 2013
Complimenten aan college en betrokken medewerkers. Het opstellen van de jaarrekening
vergt elk jaar een grote inspanning. Dank ook voor beantwoording van gestelde technische
vragen.
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Heres

Mulder

Koster

Slager

v.d. Kolk

Van Dijk

Mist in opsomming op blz. 17 ontvangen subsidie voor verbetering agrarische structuur
buitenwegen. Bij benutting restwarmte FCD wordt opgemerkt dat er een warmtedistributieleiding wordt aangelegd. Dacht dat daartoe nog niet is besloten. Deelplannen Groenbeheerplan zouden aan raad worden voorgelegd, met eerste deelplan kan nog niet begonnen zijn.
Tariefstructuur huur sportvelden moet herzien worden vanwege fusie die tot stand is gekomen: dit was toch geen onderdeel van Sportnota? Wanneer krijg raad daarover voorstel
voorgelegd? College zegt dat problematiek m.b.t. aardbevingen veel tijd heeft gekost, maar
besteedt er maar twee regels tekst aan. Op blz.16 staat daarover ook nog iets in combinatie
met vorming nationale politie, teksten lijken hier niet op elkaar aan te sluiten. PvdA zal akkoord gaan met voorstel.
Saldo is mooi resultaat. Stuk moet bijgesteld worden wat betreft aantal inwoners per leeftijdscategorie op blz. 8, dat er 100 0-4 jarigen bijgekomen zijn blijkt niet te kloppen. Blz.
75: door nauwkeuriger berekeningswijze van beschikbare belastingcapaciteit stijgt weerstandscapaciteit met ruim € 300.000,--t.o.v. vorig jaar, er blijkt ruimte om belastingen te
verhogen; maar zonder deze nieuwe rekenmethode zou de weerstandscapaciteit dus met €
280.000,-- zijn gedaald. Het doet de CU goed dat adviezen in bijgesloten en eerdere managementletters zijn opgevolgd en zichtbaar tot resultaten hebben geleid, vb. het eerder dit
jaar vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zijn rechtmatigheidscontroles Wwbuitkeringen uitgevoerd en wat waren daarvan de bevindingen?
Jaar 2013 sluit positiever af dan begroot, wel liggen aan dat positief saldo enkele eenmalige
meevallers ten grondslag. Vragen. 1. Er wordt € 44.000,-- nadelig weggeschreven op urentoekenning. Waarom kunnen deze uren niet geactiveerd worden, het is immers een investering? 2. CDA vindt € 48.000,-- nadelig resultaat op begraafrechten inderdaad fors en vraagt
college om juist nu dit een kleiner bedrag blijkt te zijn, dit aan te passen in de toekomstige
begroting. 3. Wat is exact de oorzaak dat de post rij- en reisdocumenten 25% achterblijft op
wat begroot was? CDA vindt dat fors, zit hier alleen het gemeentelijk deel in of ook het
rijksdeel; en heeft gem. geen inzicht van welke inwoners deze documenten gaan verlopen?
Zal globaal reageren, niet tot op punten en komma's. College heeft goed op de winkel gepast en allerlei projecten goed in uitvoering genomen. VVD heeft daar waardering voor,
vindt het een mooi resultaat in moeilijke tijden en stemt in met voorgestelde besluiten.
Kan mededelen dat accountant gisteren heeft aangegeven dat hij een goedkeurende verklaring zal afgeven t.a.v. de Jaarrekening en zeer tevreden is over de wijze waarop hij geïnformeerd is door de afdeling. Accountantsverslag komt ter inzage na bespreking in college
komende week. Dat resultaat netto € 370.000,-- positief is, is mooi. Afgesproken is om het
toe te voegen aan de AR. CU constateerde terecht telfout, dit zal in definitieve versie worden hersteld. Ook opmerking CU t.a.v. belastingscapaciteit en weerstandsvermogen klopt.
CDA heeft gevraagd hoe financieel met urentoerekening wordt omgegaan. Uren project reconstructie buitenwegen zijn toegedeeld aan het project, project wordt uit algemene middelen gefinancierd. Daarin zijn dus ook de uren toegedeeld, die kunnen vervolgens ook niet
afgeschreven worden, dat is een directe consequentie. Daar staat als positief punt tegenover
dat ze ook niet op de kapitaalslasten drukken. Dit is gewoon de keus geweest. Zegt CDA
niet toe om mindere ontvangsten op begraafplaatsrechten mee te nemen in begroting, wil er
nog wel kritisch naar kijken; vanwege grillig beeld bij deze rechten kun je daarbij niet over
één nacht ijs gaan. Bedrag bij leges op reisdocumenten betreft uiteraard het gemeentelijk
deel, zaken die ten laste komen van jaarrekening. Zegt toe om na te kijken of er gebruik
valt te maken van aangrijpingspunten die CDA noemt om trend daarin gerichter te voorspellen, als dit tenminste ook kan zonder daar een hele administratieve toestand voor op te
tuigen.
Zwembad valt onder pfh. Van de Kolk maar het gaat over 2013 toen hij daar zelf verantwoordelijk voor was. Er komt een warmtedistributieleiding tussen complex FCD en het
zwembad. Oplossing tot aan het zwembad komt voor verantwoordelijkheid van waterbedrijf. De gemeente is verantwoordelijk vanaf het punt waar het binnenkomt. De tekst daarover is achterhaald, de aanbesteding heeft al plaatsgevonden; men moet dit zien met ogen
van 2013.
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Bakker
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v.d. Kolk
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11.
Bolt

Mulder

Koster

Slager

Tariefstructuur voor sport is vorig jaar in Sportnota vastgelegd en hoort bij uitvoering van
alle activiteiten die in het kader van die die nota gaan plaatsvinden. Pfh. Van de Kolk weet
wellicht wanneer daarover een voorstel naar raad komt. Adviezen van accountant worden
altijd ter harte genomen, dus ook diens adviezen over rechtmatigheidscontrole Wwb.
Vroeg naar externe subsidie ringwegen en waarom eerste deelplan GBP niet is voorgelegd.
GBP is in algehele zin in uitvoering, dat gebeurt met goedkeuring van raad voor zover dat
binnen de budgetten gebeurt. Zal echter nog natrekken hoe destijds is verwoord wat er aan
de raad zou worden voorgelegd wat betreft deelplannen. In het algemeen houdt huidig college zich aan toezeggingen die vorig college heeft gedaan. Zal nazoeken hoe het met externe subsidie voor verbetering agrarische structuur zit, waarom die niet is opgenomen in de
jaarrekening.
Dhr. Heres heeft gelijk, nationale politie en gaswinning worden in één adem genoemd, daar
had minstens op een nieuwe regel moeten worden begonnen. Belang van onderwerp wordt
niet 1:1 vertaald met langere alinea daarover in begroting of rekening. Overigens staat er in
de rekening wellicht ook wat minder over het gaswinningsdossier omdat dit weinig financiële consequenties voor deze rekening heeft gehad. De ontwikkelingen laten zich niet eenduidig samenvatten. Gemeenten zijn vertegenwoordigd aan dialoogtafel die tot stappen
maar nog niet tot veel concrete resultaten heeft geleid. Er zijn schrijnende gevallen, panden
die op instorten staan. Huis dat door NAM is aangekocht wordt gesloopt. College komt na
de zomer nog wat uitvoeriger op gaswinningsdossier terug en op facetten die aan dialoog
tafel aan de orde komen en hoopt daarom in rekening te kunnen volstaan met wat minder.
Vroeg in 1e termijn of rechtmatigheidscontrole aangaande uitkeringen conform toezegging
in managementletter vóór jaarrekening is uitgevoerd en wat de bevindingen waren.
Heeft niet paraat of dat gebeurd is maar CU kan gerust zijn, college volgt suggesties van de
accountant in het algemeen op, wetend dat de accountant er anders zelf ook op terugkomt.
Heeft in bevindingenverslag dat nog ter inzage komt hierover ook niets opvallends gelezen.
Voorstel moet als bespreekpunt naar raad met vragen m.b.t. externe subsidie buitenwegen;
groen-beheersplan/deelplannen; huur van sportvelden; rechtmatigheidscontrole uitkeringen
Wwb.

Voorjaarsnota 2014
Meicirculaire kan nog tot verschuivingen leiden. Nota is helder. Wat betreft PvdA gaat sociaal beleid boven stenen en wegen. Constateert dat een meevaller nog niet in deze VJN
verwerkt is, een aanzienlijk bedrag van €72.000,-- per jaar verlaging onderhoudsbudget
wegen 2015 t/m 2018. PvdA ziet uit naar notitie in september en is voor nu akkoord met
structurele en incidentele mutaties in de VJN.
Meerjarenperspectief is niet rooskleurig. Burgers zullen te maken keuzes ten dele gaan voelen. CU kiest ervoor OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen. Dat zal onvoldoende
soulaas bieden, realiseert CU zich ook. Tijd om keuzes te maken die voorzieningenniveau
zoveel mogelijk intact laten was volstrekt onvoldoende. Stelt voor om op korte termijn per
fractie en evt. daarna gezamenlijk tot weloverwogen keuzes te komen. Tijdpad moet zo zijn
dat uitkomsten daarvan input kunnen zijn voor Begroting 2015 en meerjarenbegroting.
Rangorde in bezuinigingen aangeven gaat CDA op dit moment te ver: collegeakkoord moet
nog worden vastgesteld, raad is niet voltallig en meicirculaire is niet meegenomen in de nota. CDA wil de discussie na de vakantie voeren als start richting AB in november, niet nu
reeds obv zeer vergankelijke gegevens en omstandigheden.
Uitspraak van CU en PvdA over punt 3 van voorstel sluit aan bij wat VVD daarover denkt.
VVD kan zich prima vinden in bespreking van voorgestelde bezuinigingen op ander moment en vaststelling van punt 2 van raadsvoorstel in september. Heeft wel vragen/ opmerkingen m.b.t. punt 1 vaststelling structurele en incidentele mutaties. Op blz. 2 3e regel staat
nadelig saldo van € 25.000,-- structureel, maar is dat niet iets wat alleen voor 2014 opgaat
en daarmee incidenteel is? Bij ondersteuning problematiek aardgaswinning staat € 20.000,nadelig.
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Voorzitter

v.d. Kolk

Bakker

VVD bestrijdt niet dat gemeente hier rol in heeft maar vraagt zich ook af in hoeverre hier
een claim bij de NAM neergelegd kan worden zodat het uiteindelijk kostenneutraal blijft.
Voor gladheidsbestrijding staat in voorstel € 5.000,--. In de nota ruim € 6.000,--; dit lijkt
een tikfout. Wat gaat de combinatiefunctionaris (nota blz. 12) precies doen, voor wie, en
wat levert dat op? Wat kost deze functionaris de gemeente netto? Blz. 15, OV-fonds, waar
moet aan gedacht worden bij “doorontwikkeling van het collectief personenvervoer”? Blz.
23, fiscaal advies staat opgevoerd als incidentele last. Waar blijven de structurele baten die
daar tegenover zullen staan? Op Blz. 24: wat moet men zich voorstellen bij vermelde p/mpost ict, na de eerdere perikelen in BMW-verband? Onderin het blokje staat dat college erop terugkomt bij jaarrekening, dat is achteraf. VVD wil graag vooraf geïnformeerd worden
over wat men kan verwachten. € 1250,-- per jaar structurele besparing die zonnepanelen op
De Meenschaar moeten opleveren is mager vergeleken bij terugverdientijden die in het algemeen de ronde doen en in verhouding tot de investering van € 24.000,--. En waarom
wordt dit bedrag incidenteel opgevoerd en niet gekapitaliseerd?
Wijst erop dat fracties verzocht is om technische vragen zoveel mogelijk van tevoren in te
dienen. Fracties zijn zelf verantwoordelijk welke vragen ze tevoren ambtelijk beantwoord
willen krijgen en welke ze hier aan tafel aan de orde willen stellen.
Sommige fracties hebben al iets aangegeven over hun standpunt in raad over twee weken.
VJN kon niet opgesteld worden met de kennis van meicirculaire. Eerste doorrekening
daarvan ziet er niet goed uit. Druk op meerjarenraming wordt alleen maar groter. Volgend
jaar zijn er nieuwe taken, binnen Wmo zijn er forse kortingen, het accrès neemt weliswaar
toe – iets waarom hij aanvankelijk positief gestemd was – maar daartegenover staan kortingen en uitnames. Met die wetenschap moet men zich klaarmaken voor een bezuinigingsronde. College schetst aanpak daarbij: kadernota met maatregelenpakket dat verwerkt kan
worden in de begroting bespreken in september. College benut zomermaanden om die voor
te bereiden. Daarna moet iedereen hard aan het werk om alles op tijd af te krijgen. Globaal
is al bekend wat de maatregelen gaan behelzen. College biedt raad graag gelegenheid om
daar wegingen, ideeën en suggesties in mee te geven in juniraad en zal die meenemen bij
voorbereidingen op Begroting 2015. Verder is VJN stand van zaken van lopende Begroting
2014. De € 72.000,-- die op wegen wordt inverdiend gaat deel uitmaken van het maatregelenpakket dat in het najaar wordt vastgesteld. Bij de kadernota komt dit terug als gegeven
waar het college al mee aan de slag is gegaan en al een stukje verdienste kan aangeven.
VVD: de € 25.000,-- nadelig saldo op algemene leges moet gezien worden als boekhoudkundige correctie, dit is structureel. Voor de combinatiefunctionaris krijgt Bedum geld binnen de rijksuitkering: een stimuleringsregeling van het Rijk, een structurele financieringsregeling om sport te promoten in de wijk en bij de verenigingen. De combinatiefunctionaris
heeft daar een taak in. Deelt met VVD dat het belangrijk is daar sturing op uit te oefenen en
na te gaan wat het oplevert. Dat hoort ook bij subsidieverstrekking. Maar de hiervoor vermelde lasten zijn netto. De cofinanciering die gevraagd wordt, wordt geleverd vanuit bestaande formatie, er wordt netto niets bijgelegd; dat maakt die regeling ook aantrekkelijk.
De zonnepanelen worden niet geactiveerd omdat ze feitelijk betaald worden uit de subsidie.
Het gaat om een budgetoverheveling vanuit het klimaatbeleid waar hiervoor budget apart
gezet was. Het college activeert het niet omdat er een inkomst tegenoverstaat van de subsidie; de subsidie wordt conform de boekhoudregels in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Daarmee is het ook een aantrekkelijke structurele besparing en een goede investering omdat het per saldo niets kost maar wel een besparing oplevert.
Volgende week wordt de ict-begroting behandeld in de stuurgroep. Zoals bekend was er indertijd niet alleen een overschrijding maar kwam die overschrijding de stuurgroep en daarmee de raden ook pas achteraf ter ore. Dit heeft dus alle attentie van de burgemeesters en
de gemeentesecretarissen in de stuurgroep. Kan geen indicatie geven van het bedrag maar
wel toelichten dat de stuurgroep voortdurend wordt geconfronteerd met allerlei eisen: rond
burgerzaken, beveiliging, ook het nieuwe werken, en tot slot ook van monopolisten op softwaregebied die eigenmachtig kunnen stoppen met onderhoud, wat gemeenten voor grote
investeringen stelt.
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12.
Alle fracties
Slager

Zegt toe hierop bij de raad terug te komen zodra de ict-begroting binnen is, eventueel separaat of per brief. Zal in september bij tussenstand gaswinningsdossier ook aangeven hoeveel kwesties er spelen. Heeft al eens uitgelegd hoe de taart eruit ziet waar je het gaswinningsdossier mee kunt vergelijken, inclusief alle gelden van minister Kamp. Twee kleinere
punten van de taart betreffen de waterschappen (de veiligheid tegen het water) en de veiligheidsregio, maar 70 tot 80% van die taart ligt op het bord van de gemeenten. Natuurlijk
proberen de gemeenten langs alle lijnen zoals de WOZ, een subsidie voor preventief bouwen of het in goede staat brengen van bestaande panden of zelfs monumenten, middelen te
mobiliseren. Daar moeten nog forse slagen in gemaakt worden en zijn allerlei partijen voor
nodig. Soms is het onvermijdelijk om als gemeente zelf uitgaven te doen omdat het niet
met bestaande capaciteit valt op te vangen. Dat is wat met passage hierover wordt bedoeld.
Neemt graag de suggestie mee om te kijken of die kosten ook bij de NAM dan wel op projectgelden in rekening kunnen worden gebracht.
Vraagt of fracties willen aangeven of ze in staat zijn in de juniraad wat meer richting te geven aan het college mbt. de kadernota. en dit punt niet uit te stellen tot na de vakantie, zodat het college daar rekening mee kan houden bij het opstellen van de kadernota.
PvdA zal haar prioriteiten t.a.v. de kadernota in de raad aangeven.
CU hecht aan zorgvuldigheid t.a.v. te maken keuzes, neemt dit mee naar fractie, over 14
dagen zal blijken hoe globaal of specifiek de CU richting weet mee te geven t.a.v. kadernota.
CDA komt hierop terug in de raad mits zij inzage krijgt in implicaties van meicirculaire.
Meicirculaire komt in de loop van volgende week ter inzage te liggen.
Merkt op dat kadernota in september al dicht bij begroting in november ligt. College heeft
al uiteengezet dat er een pakket van € 1.000.000,-- ligt. Onbekend is nog hoeveel van dit
pakket precies nodig is, maar ook zonder kennis van het nadelig saldo van de meicirculaire
kunnen fracties hierin een rangorde aangeven. Hoort graag of overige fracties, net als de
CU, bereid zijn dat te doen nog voor het zomerreces zodat het college daaruit een grootste
gemene deler kan destilleren en het pakket kan worden vastgesteld.
Reactie van burgemeester en voorstel CU in 1e termijn liggen in lijn met elkaar. CU is bereid hier voor de zomer zo nodig nog extra avonden aan te wijden om binnen en tussen
fracties onderling tot die richtingduiding te komen voor het college. Het moet ook binnen
het tijdpad omdat het anders te laat komt voor kadernota/begroting en daarmee geen zin
heeft.
Zal verzoek meenemen binnen fractie. Kan zich niet vinden in suggestie van burgemeester
om binnen de 30 opties die er liggen een rangorde aan te geven. Zo gaat het wat VVD betreft niet werken. VVD zal de punten nogmaals kritisch doornemen. Het zou handig zijn
om de meicirculaire daar bij te hebben ter indicatie van de omvang waarnaar gekeken moet
worden. Het kan zijn dat de VVD dan met een percentage per post aangeeft hoe de bezuinigingsslag moet worden ingevuld. VVD zal als het even kan de OZB en burgerlasten ontzien en de bezuinigingen elders zoeken. Steunt suggestie CU om het eerst binnen de fracties te bespreken en daarna als fracties onderling collegiaal tot goede conclusies zien te
komen.
Punt gaat als bespreekpunt naar de raad, waar mogelijk geven fracties college dan richting
mee voor kadernota, lukt dat niet op tijd dan spreken fracties met elkaar af hoe ze daar voor
de zomer toch richting aan kunnen geven, men komt hier in de raad van 18-6-2014 op terug.

Financiële verordening gemeente Bedum 2014
Akkoord met voorstel.
Werd bij lezen van stuk blij van vermeld streven om begroting zo smart mogelijk te maken,
had college daar al eens om gevraagd. VVD ondersteunt het voorstel dus van harte.
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13.
Bakker

Rondvraag
Licht overdracht van aandelen Attero toe, ook al is het dan een bevoegdheid van het college. Ook dit college ziet de afvalverwerking als een nutsfunctie die in overheidshanden zou
moeten blijven en heeft geprobeerd andere gemeenten mee te krijgen in standpunt dat vorig
college al had om de aandelen niet te verkopen. Tot verdriet van het college is een voorstel
van twee jaar geleden om tot een soort inbestedingsconstructie met gemeenten en provincie
als aandeelhouders te komen afgewezen. Aantrekkelijk element daarin was om de verwerkingsprijs per ton geleidelijk naar beneden te brengen, want Bedum betaalt vanwege eerdere investeringen en langjarige contracten ca. € 130,-- per ton terwijl € 65,-- per ton nu
gangbaar is. Die hoge verwerkingsprijs was juist de basis voor Waterland, een soort hedgefund, om Attero, Vagron en Wijster aan te kopen. Bedum bleef alleen staan in haar principiële bezwaren tegen de aandelenverkoop maar is blij dit signaal wel te hebben afgegeven.
Omdat Waterland juridisch de verkoop van deze 0,07% van de aandelen kon afdwingen
heeft college Waterland laten weten het niet op die procedure te zullen laten aankomen.
College zal dit komende weken met Waterland afwikkelen, raad krijgt daarvan een afschrift.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.51 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 4 september 2014,

De griffier,

Pfh
College
College
& raad
Bakker
Vd Kolk

Bakker
Bakker

De voorzitter,

Agendapunt
Meerdere agendapunten
11. Voorjaarsnota 2014
10. Jaarrekening 2013
10. Jaarrekening 2013
11. Voorjaarsnota 2014
11. Voorjaarsnota 2014

Toezeggingen 4 en 5 juni 2014

De meicirculaire komt z.s.m. ter inzage te liggen.
Kadernota is voor september geagendeerd, er komt zo mogelijk een extra
bijeenkomst i.v.m. input voor deze nota.
Na zomer komt college terug op stand van zaken in gaswinningsdossier.
College zal kijken of trend in leges rij- en reisdocumenten beter voorspeld
kan worden met behulp van aangrijpingspunten die CDA noemt.
De begroting ict komt zodra die beschikbaar is ter inzage te liggen.
College zal proberen om kosten die de gemeente zelf in het gaswinningsdossier moet maken waar mogelijk te verhalen op de NAM.
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