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Jaarverslag 2014 en 2015
Inleiding
Na het laatste jaarverslag over 2012 en 2013, is dit het gecombineerde verslag
van de Rekenkamercommissie Bedum (afgekort als Rkc) over de jaren 2014 en
2015. De belangrijkste interne en externe activiteiten van de Rkc Bedum in
deze jaren worden in dit jaarverslag beschreven.
De Rkc Bedum heeft als doel de raad te ondersteunen met name bij de
uitvoering van zijn kaderstellende en controlerende taken. De Rkc Bedum
geeft deze ondersteuning vorm door onderzoek te doen naar de
(maatschappelijke) effecten van gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid, van het gemeentelijke
beheer en van de gemeentelijke organisatie, naar de rechtmatigheid van het
gemeentelijke beheer, evenals naar de rechtmatigheid en doeltreffendheid van
instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de
gemeente worden bekostigd. De laatste jaren doet de Rkc ook ex ante
(anticiperend/vooruitkijkend) onderzoek om de raad ‘foto’s’ aan te bieden om
beleid nader te beoordelen. De Rkc ondersteunt ook hiermee de raad in zijn
publieke verantwoording naar de burgers van de gemeente Bedum en hoopt
bij te dragen aan zijn kaderstellende taak.
De Rkc Bedum is onafhankelijk in de keuze van haar onderwerpen van
onderzoek, maar wil bij deze keuze onderwerpen die zijn aangedragen door
de gemeenteraad, het college van B&W of de burgers van de gemeente
Bedum, nadrukkelijk betrekken. Bij de aandachtspunten 2016 en de
vooruitblik komen wij daar op terug. De Rkc Bedum laat haar onderzoeken in
beginsel door derden uitvoeren. Dit om de kwaliteit en onafhankelijkheid
zoveel mogelijk te waarborgen.
Bedum, 19 april 2016
Namens de Rekenkamercommissie Bedum,
Drs. E. de Haan, voorzitter
Contact:
Secretaris Rkc Bedum
Schoolstraat 1
Postbus 38
050-3018911
gemeente@bedum.nl / h.reijsoo@bedum.nl
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1. Doel en uitgangspunten
De Rkc Bedum wil met haar onderzoeken een bijdrage leveren aan het
verbeteren van het functioneren van de gemeente. In de verordening is dit als volgt
omschreven: “De taken van de commissie is het verrichten en het doen verrichten
van onderzoek naar en advies uitbrengen aan de raad over de doelmatigheid, de
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerd
bestuur”. Het accent zal hierbij vooral liggen op de doeltreffendheid (en
doelmatigheid) van beleid, met speciale aandacht voor de maatschappelijke
effecten en de politieke sturing van de raad hierop. In het verlengde hiervan kan
de kaderstellende (politieke) rol van de raad verder worden verbeterd: heeft de raad in
zijn kaderstelling heldere keuzes gemaakt, een kwalitatief dan wel
kwantitatief meetbaar doel gesteld met een daarbij aangegeven tijdsperiode en
budget? Heeft het college dit kader aanvaard en is het gestelde ambitieniveau
in balans met de beschikbare middelen? In hoeverre is met andere woorden
sprake van een geloofwaardige overheid? De Rkc van Bedum zal zich, conform
artikel 3 van de verordening, in eerste aanleg niet bezig houden met de
financiële verantwoording, tenzij dit een wezenlijk onderdeel vormt van het
onderzoek of de onderzoeksopdracht. Zij hanteert tevens het uitgangspunt dat
zij geen aanbevelingen doet omtrent het te voeren beleid, maar onderzoekt in
welke mate beleid op een verantwoorde wijze is vastgesteld, wat de uitgangspunten
waren en hoe deze eventueel procesmatig verbeterd kunnen worden.
De rekenkamercommissie, als controle-instrument van de gemeenteraad,
bestaat nu 10 jaar. Het is van eminent belang dat de functie van ‘rekenkamer’
in een keten beleefd wordt: van burger naar raadslid naar rekenkamerlid en
terug. Hier hebben we in Bedum getracht een steentje aan bij te dragen.
In het vorige jaarverslag werd de bijeenkomst “de Rkc op rapport” van 19
maart 2012 beschreven., waar de bewoners van de gemeente Bedum intensief
betrokken werden bij de onderwerpenselectie en mogelijk bij de uitvoering en
presentatie van het onderzoek. Hieruit zijn de onderzoeken naar “Toerisme &
Recreatie” en “Burgerparticipatie” uit voort gekomen.
Het voornemen is dit in 2016 in aangepaste vorm een dergelijke ontmoeting te
herhalen. Het streven is dit op woensdagavond 16 november te houden.
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2. Werkzaamheden in 2014 en 2015
In de hierna volgende paragrafen doet de Rkc Bedum verslag van de
werkzaamheden die zij in de jaren 2014 en 2015 heeft uitgevoerd.
Vanzelfsprekend wordt ingegaan op het onderzoek naar Burgerparticipatie
dat in 2015 is opgestart en is uitgevoerd en op 25 november is aangeboden.
De andere paragrafen betreffen de overige activiteiten van de Rkc Bedum.
2.1. Onderzoeksprogramma
Op basis van de besproken onderwerpen, het verzoek voor onderwerpen aan
fracties en college, en door de bijeenkomst met inwoners op 19 maart 2012
heeft de Rkc wederom een lijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen
vastgesteld. Deze is in 2014 geactualiseerd op basis van input van fracties.
2.2. Verkiezingsjaar
Eind 2013 is het plan opgevat om een gezamenlijk rekenkameronderzoek uit te
voeren naar de samenwerking met de gemeenten Winsum en De Marne:
“Samenwerking: een controlegat?”. De belangrijkste reden dat Bedum op dat
moment niet mee wilde doen, is dat met de verkiezingen van maart 2014
mogelijk de samenstelling van de Rkc zou veranderen en het dan niet
verstandig is om midden in een onderzoekstraject te zitten. Daarna heeft de
rekenkamer van de andere gemeentes er van af gezien.
2.3. Reductie samenstelling Rkc door vertrek Gemeentebelangen Bedum
Kort na de beëdiging van de vier in maart 2014 gekozen raadsleden van
Gemeentebelangen Bedum hebben deze raadsleden besloten niet langer
zitting te willen hebben in de raad. Ook hun opvolgers op de 19 namen
tellende kandidatenlijst niet. Derhalve heeft het Centraal Stembureau van de
gemeente Bedum op 10 maart 2015 besloten dat GB niet langer onderdeel
uitmaakt van de gemeenteraad. Daarmee waren er nog vier fracties (en 11 van
de 15 zetels) in de gemeenteraad van Bedum. De consequente voor de
bezetting van de Rekenkamercommissie Bedum betekende dat die van 5 naar
4 afgevaardigde (raads)leden terugging.
2.4. Training Rkc voor nieuwe periode
Zowel in 2006 als in 2010 heeft de Rkc in haar nieuwe samenstelling een
trainingsdag georganiseerd. Dat is op 2 juli 2014 wederom georganiseerd.
Op energieke wijze heeft Baudewijn Franssen (o.m. oud griffier van de
gemeente Leeuwarden) ons een middag lang intensief onderhouden over de
“Positie, rol en functie van de rekenkamercommissie in het gemeentelijk
bestel”. In een inspirerende tocht (powerpoint beschikbaar) voerde hij ons langs
vele aspecten van het huidige bestuursklimaat waar hij ook niet verzuimde in
te zoomen op Bedum zelf. Zonneklaar was dat gemeenten het gewoon niet
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gemakkelijk hebben. De bestuurscultuur alhier werd door hem getypeerd met:
beheersen; groot vertrouwen in het ambtelijk apparaat en weinig duaal.
2.5. Burgerparticipatie
Een terugtredende overheid. Een diepe economische crisis. Bezuinigingen.
Decentralisatie van overheidstaken naar de lokale overheid. Burgers willen
meer het heft in eigen handen nemen. Of: de overheid hoopt dat. Participatie
is volop in beweging. Alle redenen voor de Rkc te peilen hoe het staat met de
participatie van burgers in Bedum, welke de bereidheid is om te participeren,
of die bereidheid op terreinen verschillend is en welk faciliterende rol de
gemeente heeft gespeeld, kan spelen, zou willen spelen en welke rol de
inwoners verwachtten.
Na een lastige start (verfijnen onderzoeksvraag, selectie onderzoekers) is het
onderzoek in 2015 gestart en uitgevoerd. Het kende drie onderdelen:
deskresearch (bureauonderzoek naar beschikbare documenten) in combinatie
met sleutelfiguren om aanwezig beleid na te gaan, een enquête onder 400
inwoners en een Ronde-Tafel gesprek om nader met inwoners te spreken.
In november 2015 zijn de resultaten aan de raad aangeboden. Een onderzoek
dat nogal wat tijd, energie, inzet en overleg heeft gevergd. Dat
methodologische disputen heeft gehad (en zal houden), maar in ieder geval
een onderzoek waar inwoners bij betrokken zijn geweest (dat was ook de les
uit het onderzoek ‘sport’) en dat hopelijk een gedifferentieerde ‘foto’ van de
stand van zaken anno 2015 heeft geboden. Aan de raad is nu te bepalen wat
met de rapportage te doen.
AANBEVELINGEN
Op basis van de antwoorden op onze (deel)vragen komt de rekenkamercommissie tot de aanbeveling om
het beleid rondom burgerparticipatie te moderniseren en te intensiveren. Dit kan volgens de uitkomsten
van dit onderzoek langs de volgende drie hoofdlijnen lopen:
1.1
Keuzes maken en verduurzamen
Uit interviews, analyses en gesprekken komt naar voren dat het betrekken van burgers bij het (uitvoeren
van) beleid in de samenleving gewaardeerd wordt, maar dat onvrede bestaat over de uitvoering en
continuïteit. Voor raad en college bevelen wij aan om meer tijd en aandacht te besteden aan het
nakomen van afspraken en projecten voor een langere periode te begeleiden. Dit vraagt bestuurlijke en
ambtelijke aandacht en een scherpe focus op de uitvoering.
In aansluiting hierop bevelen wij u aan om gebruik te maken van modernere methoden en technieken van
participatie en deze voor een langere periode te koppelen aan een concreet doel of project.
1.2
Inzetten op maatschappelijke partners
Gebleken is dat de Bedumers het liefst participeren in korte trajecten in de sport, de eigen buurt of
welzijn en in mindere mate in de fysieke omgeving, waarbij meedoen meer wordt gewaardeerd dan
meedenken. Bedumers laten zich daarbij bij voorkeur aanspreken door maatschappelijke organisaties en
in mindere mate door de gemeente. De Rkc beveelt daarom aan veel energie te steken in de
participatiemogelijkheden die deze organisaties ‘van nature’ hebben en hen als toegangspoort naar de
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burger te beschouwen. Uit eerdere onderzoeken (Stof tot nadenken) blijkt al dat verenigingen hier open
voor staan.
1.3
Modernere technieken van participatie en scherper selecteren
Uit de enquêtes blijkt de noodzaak om, per project of proces, vast te stellen wat de doelen van
participatie zijn. Hoe de doelgroep er uit ziet en welke (moderne of klassieke) communicatiemiddelen
moeten worden ingezet, kunnen uit deze doelen worden afgeleid. De rekenkamercommissie beveelt aan
om, daar waar dat van toepassing is, in het projectplan of raadsvoorstel een communicatieparagraaf op te
nemen. De raad is dan ook in de gelegenheid om invulling te geven aan de huidige eisen van de burgers
om meer zeggenschap over het eigen sociale en fysieke domein te krijgen.

2.6. Vergaderingen en overige werkzaamheden Rkc Bedum
2.6.1. Vergaderingen
In 2014 heeft de Rkc Bedum zes (6) reguliere vergaderingen gehouden.
In 2015 heeft de Rkc tien (10) reguliere vergaderingen gehouden. Naast deze
reguliere vergaderingen was er de startbijeenkomst van het onderzoek naar
“Burgerparticipatie” op 17 februari en een “Ronde-Tafelgesprek” voor
betrokken inwoners (De Meenschaar, 22 juni 2015). Tussendoor hebben de
onderzoekers tweemaal informatie terug gekoppeld aan betrokkenen.
Op 12 februari 2015 is een gesprek gevoerd met de ‘verkeerscommissie
Bedum’. Het ging o.a. over overlast door te hard rijden, niet houden aan 30
kilometer, en de wijze waarop buurtbewoners elkaar zouden kunnen / moeten
aanspreken.
De commissie vergadert doorgaans van 19.30 uur tot 21.30 uur, altijd in
beslotenheid, meestal op maandag. De eerste vergadering van het jaar wordt
veelal gezamenlijk een maaltijd gebruikt (ook als afscheid voor vertrokken
Rkc-leden).
2.6.2. Functioneringsgesprekken voorzitter en secretaris
Dit is pas in 2016 weer aan de orde. Wel hebben de voorzitter en de overige
leden van de Rkc afgesproken vooralsnog samen door te gaan.
2.6.3. Bijeenkomsten en congressen
De voorzitter en/of de secretaris hebben, mede namens de Rkc van Bedum,
ledenvergaderingen en het jaarcongres van de NVRR1 bezocht. Ook hebben de
voorzitter en secretaris verschillende werkconferenties bezocht, waaronder de
noordelijke NVRR Kring-bijeenkomst(en). De voorzitter heeft op 20 november
2015 zijn lidmaatschap van het bestuur van de koepelorganisatie NVRR
beëindigd. Dit is onder meer ingegeven door de veranderingen die door
Minister Plasterk aan de Tweede Kamer zijn voorgesteld.
2.6.4. Onderzoeksprotocol
1

NVRR: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
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Om een zorgvuldig verkeer tussen commissie, raad, college, ambtelijke
organisatie en onderzoeksbureau te waarborgen is eind 2006 een
onderzoeksprotocol vastgesteld. Op basis hiervan regelen wij alle stappen die
nodig zijn om tot kwalitatieve producten te komen. In dit onderzoeksprotocol
gaat de Rkc Bedum uitvoerig in op de manier waarop keuzes gemaakt
worden, onderzoeken worden ingericht en verantwoording wordt afgelegd.
Ook worden door middel van dit protocol waarborgen gegeven voor
zorgvuldige dossiervorming en vertrouwelijkheid. Begin 2014 heeft de Rkc
deze werkwijze goed tegen het licht houden en gekeken waar – en waarom in de praktijk van de theorie is afgeweken. Met name de mogelijkheid van het
college om onze rapporten eerder te ontvangen dan dat deze openbaar
worden is een punt waar aandacht aan is besteed. Het herziene
onderzoeksprotocol is op 10 november 2014 door de Rkc vastgesteld en ter
kennisgeving aan raad en college gestuurd.
2.7. Een kritische beschouwing voor- en achteraf
2.7.1. Werkdruk ambtelijke organisatie door onderzoeken
De ambtelijke organisatie had met het onderzoek “Toerisme & Recreatie”
moeite, omdat men ook hier vreesde voor een grote ambtelijke belasting. Dit
herhaalde zich in mindere mate met het onderzoek naar “Burgerparticipatie”.
De Rkc probeert, met name door de inzet van de secretaris, de belasting zo
laag mogelijk te houden. Door goede onderlinge afstemming en
samenwerking valt de druk op de organisatie dan hopelijk mee. Bij het
bepalen van het onderwerp, de manier van onderzoek en het uitbesteden
daarvan houden wij rekening met de omvang en werkdruk van de organisatie.
2.7.2. Doorwerking van rekenkameronderzoeken
Heeft onderzoek van de rekenkamercommissie in het algemeen, en in Bedum
in het bijzonder eigenlijk wel zin? In het vorige jaarverslag stond “Wat betreft
de gemeente Bedum durft de Rkc te stellen – overigens zonder dat heel hard te kunnen
maken – dat zijn onderzoeken doorwerken in de verwante beleidsterreinen van de
gemeente”.
Daar staat de Rkc nog steeds achter, maar de ‘nieuwsgierigheid’ naar wat
hardere gegevens hierover is wel groeiende.
2.7.3. Bezuinigingen – ook in Bedum
Bedum had al afgesproken om het onderzoeksbudget voor 2012 met 10% te
verlagen tot een bijdrage van ongeveer 90 eurocent per inwoner.
In 2013 bleek dat de vergoeding van de externe voorzitter (gelijk aan de
maandvergoeding van raadsleden) nooit ten laste is gebracht van het
onderzoeksbudget. Met ingang van 2015 is dit geëffectueerd.
In 2015 is nog eens een korting van 50% toegepast op het toegekende budget
“Ondersteunende activiteiten” (waar behalve de kosten van het notuleren en
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het budget voor fractieondersteuning, het budget van de Rkc onderdeel van
is). Voor de Rkc heeft dit geresulteerd in een verlaging van € 9.760 naar € 2.260
(- € 7.500).
Door deze maatregelen is het ‘netto’ aan onderzoek te besteden budget
jaarlijks onder de € 0 gekomen, ergo; de onderzoeker moet geld meebrengen!
Met de komst van de 3 (majeure) decentralisaties wordt in den lande gesteld
dat een grotere taak met een kleiner budget eigenlijk niet kan…
2.7.4. Komt de Rkc in het vaarwater van het college?
Meer en meer doet de Rkc in Bedum ex ante onderzoek. Hoewel bij de
stakeholders steeds weer nadrukkelijk wordt uitgelegd wat men wel, en wat
men ook vooral niet van de Rkc mag verwachten, blijft het ingewikkeld. Het
college voelt de Rkc als ‘luis in de pels’ omdat ze zich met (te ontwikkelen)
beleid bemoeit, en de Rkc-leden moeten nogal eens missiewerk in hun fracties
verrichten om doel, nut en noodzaak toe te lichten van gekozen
onderzoeksonderwerpen. De Rkc blijft daar zo zuiver mogelijk mee omgaan,
maar gaat enige frictie in deze ook niet bij voorbaat uit de weg.
2.7.5. Tijdelijke vervanging Rkc-lid
Door ziekte van K.W. Hoekzema in 2015 is hij 16 weken als raadslid
vervangen door M. Slager. Daar de fractie van de VVD één zetel in de raad
heeft, was de heer Slager ook q.q. vervanger voor de VVD in de Rkc. Hij heeft
volledig meegedraaid in het onderzoek naar burgerparticipatie en daar hij
goed was ingevoerd hebben we hem na terugkeer van Hoekzema vanwege
zijn goed ingevoerd zijn nog een keer als gast bij een vergadering over dit
onderwerp uitgenodigd.
2.8. Financiën
Zoals hierboven al is opgemerkt, is de Rkc Bedum erg hard door
bezuinigingen getroffen. Dat de Rkc nog steeds in staat is onderzoeken (te
laten) uitvoeren, kan verklaard worden door de afspraak dat de Rkc niet
uitgeputte budgetten mag overhevelen, en dat, mocht het budget van de Rkc
voor het uitvoeren van een onderzoek onvoldoende is, de raad extra krediet
beschikbaar zal stellen.
Voor het jaar 2012 en 2013 was voor de Rkc Bedum een budget beschikbaar
van € 9.760,00 (was: € 10.845,00). Met een (onderzoeks)-budgetoverheveling
van € 18.524,00 (uit eerdere jaren) was er in 2012 een totaal budget van €
28.284,00 en voor 2013 door een overheveling van € 27.100,00 een totaalbudget
van € 36.860,00 beschikbaar.
In 2013 / 2014 is zoals gezegd, discussie ontstaan uit welk budget de voorzitter
moest worden betaald. Uiteindelijk hebben zich in de financiering drie
wijzigingen voorgedaan:
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1. De voorzitter (vergoeding gelijk aan raadslid) wordt uit het beschikbare
budget betaald
2. M.i.v. 2015 is het budget “Ondersteunende activiteiten” (w.o. het budget
van de Rkc) gehalveerd. Zie ook 2.7.3.
3. De raadsleden die zitting hebben in de Rkc hebben afgezien van hun 5%
extra vergoeding, mits dit vrijvallende bedrag ten goede komt aan het
onderzoeksbudget van de Rkc (€ 1.175,00) .
Voor 2014 is verzocht om een overheveling van € 18.855,00 waarmee het totale
budget (onderzoek en voorzitter) € 28.615,00 bedraagt.
Het budget voor 2015 (inclusief overheveling) was 27.097,00 euro. Uitgegeven
is € 16.911,00 waardoor er € 10.185,00 overbleef.
Het budget voor 2016 is € 13.620,00 geworden (3.435 + 10.185).
Berekend is dat de Rkc Bedum sinds 2006 in totaal negen (9)2 onderzoeken
heeft uitgevoerd en dat deze gemiddeld € 7.194,00 hebben gekost.
Op de volgende bladzijden is de financiële geschiedenis van de Rkc in een
tabel samengevat.
Het geeft het toegekende budget over de afgelopen 10 jaren weer, alsmede de
overheveling van budgetten om daarmee ‘reserve’ te houden voor onderzoekuitgaven die het jaarbudget te boven zouden gaan.
Tabel: overzicht
Jaar ->

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

begroting

10845

10845

10845

10845

10845

10845

9760

9760

9760

2260

2260

1175

1175

28615

27079

13620

18004

4953

16911

18855

23661

10185

extra (5%)
beschikbaar
Uitgegeven
overheveling

10845

15980

0

8975

10845

26825

28541

28536

36045

28284

15980

17696

17691

25200

27100

2015* 2016**

36860

*) m.i.v. 2015 zijn de kosten van de voorzitter ten laste van het budget van de Rkc gebracht, is
het budget verminderd en hebben de leden afgezien van hun 5% vergoeding ten goede van
het onderzoeksbudget
**) het restant uit 2015 wordt nog overgeheveld. Ook de 5% bijdrage moet nog geëffectueerd
worden.

2

In het vorige jaarverslag werd ook gesproken van 9 onderzoeken; daarbij werd meegerekend het voorgenomen
gezamenlijke onderzoek naar “BMW-samenwerking” (geschatte kosten 7.000 euro) dat uiteindelijk geen
doorgang heeft gevonden.
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3.

Toekomstplannen: verantwoording en voorbereiding onderzoeksprogramma

De groslijst van onderzoeksonderwerpen waar de Rkc mee werkt is in de loop
van de jaren om allerlei redenen voortdurend gemuteerd. De commissie blijft
actief bronnen raadplegen en gesprekken voeren binnen en buiten de
gemeentelijke organisatie om tot een selectie te komen.
De discussie over de bestuurlijke inrichting van de provincie Groningen zou
er toe kunnen leiden dat de Rkc Bedum per 1 januari 2019 ophoudt te
functioneren. Hoe de rekenkamerfunctie daarna vorm en inhoud zal krijgen
ligt nog in een ver verschiet.
4. Vooruitblik / Aandachtspunten in 2016
Nieuw onderzoek: heeft u suggesties?.
De raad is te allen tijde in de gelegenheid formele (en informele) verzoeken te
doen aan de Rkc Bedum. Bovendien hoopt/verwacht de Rkc Bedum dat ook
anderen zich geroepen voelen met suggesties te komen voor onderzoek. Dit
kunnen burgers zijn of lokale maatschappelijke organisaties of bedrijven maar
ook bijvoorbeeld ambtenaren of collegeleden. De Rkc Bedum is dankbaar voor
alle suggesties. Zij zal die ook toetsen aan de criteria die zij heeft gesteld en
rekening houden met de samenstelling van het gehele onderzoeksprogramma.
Voor zover dat in haar vermogen ligt, ook afhankelijk van het aantal
suggesties, zal de Rkc Bedum de indiener van de suggestie berichten over haar
besluit en de motivering daarbij.
De Rekenkamercommissie Bedum op rapport 2.0
Op 19 maart 2012 heeft de Rkc een avond voor inwoners georganiseerd
waarbij tekst en uitleg over de functie en rol van de rekenkamerfunctie werd
gegeven. Ook werd in deelgroepen gebrainstormd over mogelijke
onderzoeksonderwerpen. Daar is uiteindelijk het onderzoek “Toerisme &
Recreatie” en later ook “burgerparticipatie” uit naar voren gekomen.
Het is het voornemen een dergelijke avond opnieuw te organiseren (november
2016). Met “De Rkc op rapport 2.0” wordt aangegeven dat de opzet aangepast
wordt aan de inzichten van vandaag de dag.
Woensdagavond 16 november 2016 zal deze avond gehouden worden.
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6. Samenstelling Rkc Bedum
Samenstelling per 31-12-2015:
E. de Haan, extern (voorzitter)
T.G. Doesburg, raadslid
K.W. Hoekzema, raadslid
J.R. Heres, raadslid
B.P. Koster, raadslid
H.P. Reijsoo, ambtelijk secretaris.
Rkc Bedum,
Namens deze:

H. Reijsoo, secretaris

E. de Haan, voorzitter
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