Verslag van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, gehouden op
donderdag 4 september 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezige leden:
Voorzitter:
Namens het college:
Commissiegriffier:

Bolt, Doesburg, Draaisma, Journée-Schuiling, Koster, Mulder, Rutgers-Swartjes, Slager
Wijnstra
Bakker, Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Reijsoo

1.
Opening en vaststelling agenda
Voorzitter opent vergadering, heet aanwezigen welkom, wijst erop dat bij a.p. 6 Kadernotitie 2014
vandaag een brief is binnengekomen van de muziekschool. Agenda wordt conform vastgesteld.
2.
Verslag vergadering ABZ 4 en 5 juni 2014
Tekstueel/naar aanleiding van: dhr. Koster was ook aanwezig op 4 juni 2014. Verslag wordt conform
vastgesteld.
3.

De functie cliëntondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen
Belangen van mensen met beperking wegen zwaar in voorstel, waardeert dit en vindt dat
dit bij alle veranderingen in het sociale domein zo hoort te zijn. Deelt vertrouwen college
in expertise van MEE, cliënten geven MEE 8 als rapportcijfer. Vindt arrangement voor alleen 2015 evenals college voldoende om transitie op te vangen. Wellicht blijkt in dat jaar
dat de ondersteuning goedkoper/efficiënter op lokaal niveau kan. Stemt in met voorstel.
Rutgers
Waardeert voorstel om arrangement voor maar 1 jaar aan te gaan. Zo blijven andere keuzes
in 2016 mogelijk, maar geeft dit voldoende tijd voor onderzoek naar andere vorm van clientondersteuning? Vindt onderhandelingsresultaat met MEE mbt budgetkorting door Rijk
positief maar wil meer op vroeghulp ingezet zien om duurdere latere hulp te voorkomen.
Hoe informeert gem. burgers van deze kosteloze, voor iedereen toegankelijke ondersteuning? Zijn er met 7500 dienstverleningstrajecten op 3100 cliënten meerdere trajecten per
cliënt? Dit lijkt het CDA onwenselijk. Kan dit in samenspraak met MEE verbeterd worden?
Journée
2015 gebruiken om te kijken of de ondersteuning anders moet lijkt VVD goed punt. Deelt
opm. CDA over vroeghulp: je wilt juist zoveel mogelijk dingen voorkomen.
Bolt
Ook op toeleiding naar deze zorg moet in 2015 gefocust worden. Wat is stand van zaken
bij toegang tot jeugdzorg nu ook de rol van BIZ verandert? Ivm dat laatste moet cliëntondersteuning door MEE zeker voor 2015 worden gecontinueerd juist ook op het vlak van de
vroeghulp. PvdA gaat derhalve akkoord met beide voorstellen.
Van Dijk
Proeft iha waardering voor voorstel. Vindt cijfer 8 wat cliënten MEE geven terecht, college
vindt inzet van MEE als onafhankelijke cliëntondersteuning goed en wil gelet op kennis en
ervaring van MEE en feit dat MEE aan de eisen voldoet ook na 2015 graag met hen verder
maar moet vanwege ontwikkelingen in decentralisaties handen vrij houden om zo nodig andere keuzes te maken, verwacht dat beslissing daarover pas in '16-'17 zijn beslag krijgt.
Middelen die MEE kan besteden worden niet altijd precies op adres besteed en worden mede ingezet voor ontwikkeling van de basiszorg waar MEE aan mee kan doen, gemeente op
haar beurt heeft daar ook profijt van. Zal verhouding tussen aantallen trajecten en cliënten
natrekken, deze is niet 2,5 per cliënt, wellicht telt 1 gezin als 1 cliënt. Deelt oproep om veel
meer op preventie in te zetten, maar gevraagd krediet is voor de directe concrete cliëntondersteuning. Cliënten zullen aan het loket, via infobulletins etc. geïnformeerd worden over
de uitgebreidere ondersteuningsmogelijkheden. Bedrag voor vroeghulp lijkt gering maar er
gebeurt veel meer t.a.v. preventie, gemeente zelf doet ook het nodige op dat vlak, voor onderdeel dat MEE daarin doet zijn dit voldoende middelen; het overige geld wordt direct
voor de burgers ingezet. Over toeleiding/toegang tot zorg bereidt de organisatie momenteel
notities, beleidsplannen en verordeningen voor. College informeert raad daar nog over.
Rutgers
Wacht antwoord over verhouding aantallen trajecten/cliënten af, gaat akkoord met voorstel.
Doesburg Vraagt wanneer plannen voor toeleiding tot zorg voorliggen, veel tijd zal er niet voor zijn.
Doesburg
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4.

Op infoavond ma. 8-9-14 zullen de colleges de BMWE-raden daarover nader informeren.
Constateert dat openstaande vraag schriftelijk kan worden afgedaan en stuk als hamerstuk
door kan naar raad van 18-9-14.

Jaarverslag 2013 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
Zijn verheugd over positief resultaat, goedkeuring accountant; gaan akkoord met voorstel.

Alle fracties
Doesburg
e.a.

Van Dijk

Voorzitter

CU: blij met verdere daling ziekteverzuim personeel en feit dat Marenland zich voorbereidt
op krimp. CDA: tips/adviezen van afgelopen jaren zijn merkbaar ter harte genomen; blijft
wel kritisch vinger aan de pols houden. PvdA: blij dat Marenland sinds 2013 voor het eerst
geen zwakke scholen meer heeft, wat iets zegt over de onderwijskwaliteit. Minder mooi is
dat sinds 1-8-14 passend onderwijs bij primair onderwijs is gevoegd; aantal leerlingen is in
opmaat daarnaartoe in '13 toegenomen. Is blij met kritische houding van pfh tav. passend
onderwijs en dat pfh vinger aan de pols houdt; dat geeft vertrouwen. PvdA is blijvend geïnteresseerd in fusie met Noordkwartier, blijft graag geïnformeerd, dat mag ook via de mail.
Cie. is op de hoogte gehouden over fusie, Marenland was daar positief over, Noordkwartier
moet even pas op de plaats maken, college informeert cie. meteen als daarover nieuws is.
Constateert dat voorstel als hamerstuk naar de raad kan.

5.

Regio Groningen-Assen jaarstukken 2014
Vraagt naar stand van zaken mbt. plannen (centrum-, station) en subsidies daarvoor.
Koster
Inzoomen op afwijkingen binnen jaarstukken en rapportages maakt de stukken fors meer
werkbaar. CDA blijft RGA van harte ondersteunen, goed dat Bedum mee kan spreken over
regiobrede ontwikkelingen tegen een inmiddels relatief klein bedrag.
Journée
Voor de VVD stonden de belangrijke punten in de stukken.
Draaisma PvdA is positief over stukken en akkoordbevinding accountant. Fietspad Plus is naar tevredenheid gerealiseerd en voorbeeld waarbij behoorlijk uit subsidiepot RGA geput is. Bedum
kan voor centrumplan nog geldstroom tegemoet zien. PvdA is blij met deze samenwerking
en gaat uiteraard voor continuering ervan, stemt in met voorstel.
De Vries
Fietspad Plusproject is gerealiseerd, er wordt nog gewerkt aan een schuilvoorziening voor
pfh
fietsers bij de rotonde Nieuwe Klap. Oorspronkelijke plannen voor stationsgebied gaan niet
door, er is overleg met OV-bureau of er spitsbussen kunnen gaan rijden over de oude routes
over Vlijt en Waldadrift. College komt nog met nadere info.
Bakker
Gereserveerde € 0,7 mln. subsidie voor Centrumplan wordt binnenkort aangevraagd en
verzilverd.
Voorzitter Constateert dat dit voorstel ook als hamerstuk naar de raad kan.
Doesburg

6.
Mulder

Kadernotitie 2014
Totaallijst aan bezuinigingsmogelijkheden doet vermoeden dat er veel te kiezen zou zijn
maar niets is minder waar. Bedumers zullen gevolgen ondervinden van krimpende budgetten voor uitvoering Wsw, mogelijke verhoging OZB etc.. Ook fors krimpend onderhoudsbudget voor wegen gebouwen en bruggen vergt keuzes. Beperkt zich in1e termijn tot grotere posten. 1. sluitende begroting vergt € 570.000,- terwijl voorgesteld totaalpakket maar €
420.000,- omvat. Hoe denkt college gat van € 1,5 ton komend jaar te dichten? 2. Op onderhoud wordt jaarlijks € 1,6 ton = 15% van totale budget gekort. Waar is dit bedrag op gebaseerd; op een actueel onderhoudsmeerjarenplan? CU wil vooruitschuiven van rekeningen
voorkomen en problemen niet slechts op papier opgelost zien. 3. Kosten Wsw/beschut werken beperken tot doelgroep, post 28 op lijst: is een afgeleide doelgroep in beeld (geweest)?
Is onaangenaam verrast dat jaarlijkse besparingsmogelijkheden op Wsw tot € 1 ton die op
eerdere lijst waren te zien, lijken te zijn verdampt. Recent is hier aan tafel afgesproken dat
begroting Ability reëel en taakstellend moet worden om begrote tekort te beperken tot € 2 à
2,5 ton. Hiervan is in meerjarenperspectief vrijwel niets te zien, dit moet icm afname doelgroep toch positief effect op gem. begroting hebben? Die € 1 ton zou helpen de OZB niet te
hoeven verhogen. 4. WOZ-waarde blijkt te dalen doordat ook Bedum in bevingsgebied ligt.
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Is al getracht NAM aansprakelijk te stellen voor hierdoor gederfde opbrengsten, zodat burgers de rekening daarvoor niet hoeven te betalen? 5. Decentralisaties en gelijktijdige budgetkortingen vergen bijzetten van alle zeilen om budgetoverschrijdingen op die posten te
voorkomen. Verlopen decentralisaties volgens plan? 6. Zal reactie muziekschool op kortingen bespreken in fractie, wijst er alvast wel op dat met resterend budget basisvoorziening
overeind wordt gehouden voor AMV, muziekcorpsen en beschikbaarstelling gebouw.
Voorstel strookt op grote lijnen met wat CDA heeft ingediend zoals schrappen van budget
voor doelmatigheidsonderzoeken, minder verlagen van subsidie op muziekschool en verminderd verlaagde subsidie voor peuterspeelzaal. CDA gaf al eerder aan hoe het wat haar
betreft ook anders kan: 1. CDA vindt streep door budget Rkc verdedigbaar, Rkc kan met
buffer van € 19.000,- vooruit, gem. snijdt zelf fors in eigen organisatie, burgers dragen hogere belastingdruk. Gelet op prima samenwerking binnen Rkc kan dit prima met een onbezoldigde voorzitter uit eigen gelederen. Als buffer is opgesoupeerd kan Rkc nieuw onderzoeksvoorstel indienen wat dan tlv AR komt. 2. Voor budget internationale betrekkingen
geldt iets vergelijkbaars. Resultaten op dit vlak zijn te waarderen maar structurele subsidie
is onnodig, samenwerking met partnergemeente kan op meer vrijwillige basis. 3. St. Welzijn Bedum vindt € 0,5 ton bezuiniging op welzijnsinstellingen onuitvoerbaar. CDA staat
hier anders in. Ihkv de kanteling moet men meer gaan verwachten van inwoners/maatsch.
middenveld. Door de voortgaande rijkskortingen is direct € 60.000,- ipv. € 50.000,- korten
op subsidies op welzijnsinstellingen per 2016 alleszins verdedigbaar. Met 1+2+3 valt ruim
€ 20.000,- jaarlijks vrij in '15 en '16. Dat kan ingezet worden op geringere verhoging van
OZB zodat belastingdruk conform bestuursakkoord echt als laatste omhoog gaat. Keurt inzet egalisatietarief afvalstoffenheffing goed en complimenteert college met vondst van deze
mogelijkheid. De in het bestuursakkoord afgesproken € 5 ton bezuinigingen bleek vrij snel
richting € 7 ton te gaan. Na alle eerdere bezuinigingen ontkom je niet aan harde, moeilijke
keuzes. CDA vindt voorliggend pakket evenwichtig, maar stemt niet in met kadernotitie en
geeft voornoemd alternatief graag als opmaat mee richting Begroting 2015.
Rijksbeleid noopt continu tot pijnlijke onvermijdelijke extra bezuinigingen voor burgers. Is
verheugd dat groot deel van bezuinigingsvoorstellen VVD in notitie zijn opgenomen maar
heeft nog veel vragen, gemaakte keuzes zijn onvoldoende onderbouwd, consequenties zijn
niet altijd duidelijk.1. Rekent Bedum zich niet rijk met efficiencywinst herindeling gelet op
enorme operatie die dat is? Denkt niet dat heringedeelde gem. goedkoper zal functioneren.
2.Bij welke begrotingsposten is bezuiniging ingeboekt agv. kostenreductie op abonnementen/softwarepaketten? 3.VVD gaat brief muziekschool nog bespreken, kon zich vinden in
collegevoorstel daarover maar is benieuwd naar collegereactie daarop.4. Mist overzicht van
taken van welzijnsinstellingen. Wil consequenties van korting van € 0,5 ton op St. Welzijn
goed kunnen overzien, wellicht krijgt gemeente die kosten agv decentralisaties dubbel en
dwars elders voor haar kiezen. 5. Aangekondigde vergelijking van peuterspeelzalen met die
in andere gemeenten ontbreekt, dit zou enig houvast geven om gemaakte keuze te kunnen
beoordelen. 6. Subsidie promotie /VVV zou geschrapt worden, in BWM-verband is anders
beslist, wat betekent dat voor begroting? 7.Rkc-budget mag geschrapt worden, vindt voorstel CDA om voorzitterschap anders te organiseren omdat werkwijze Rkc dat toelaat, wel
elegant. 8. Bij VJN werd aan € 13.000,- bezuiniging op infoverstrekking gedacht, waarom
is daar nog maar € 5.000,- van over? 9. Hele bedrag voor internationale betrekkingen mag
naar voren gehaald worden. 10. Gelukkig blijft sluiting sportaccommodaties Noordwolde
en Onderdendam achterwege. Onderzoek naar meer bezuinigingen door zelfwerkzaamheid
bij sportclubs is echter prima gelet op gunstige prijs voor gebruik van goede sportaccommodaties in Bedum. Geringe bezuiniging op sportaccommodaties is ook in onbalans met
forse bezuiniging op welzijn; niet schrappen in leuke ~ maar wel in noodzakelijke voorzieningen is verkeerde verhouding. Is nog gekeken naar kostenreductie bij zwembad? Zo ja,
waarom heeft dat niets opgeleverd? Wsw gaat grotendeels over Ability, wat rechtstreeks
geagendeerd wordt voor raad, laat dat daarom hier buiten beschouwing. Had voor overzicht
van bezuinigingen vrijvallende middelen BGT meegenomen willen zien. 10. Inflatievoordelen is een beetje window dressing, heb je niet zelf in de hand. 11. Met zelfwerkzaamheid
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valt op sporthalbeheer wellicht meer te bezuinigen dan de genoemde € 15.000,-. 12. OZB is
een post om begroting mee sluitend te krijgen. VVD wil eerst resultaat van alle bezuinigingen kennen alvorens over OZB te discussiëren, zoals bekend is VVD geen voorstander van
verhoging van lasten voor burgers en zeker ook niet van OZB-verhoging. Compensatie afvalstoffenheffing is mooi verkoopargument voor het resultaat onder de streep van dit moment, maar is op een gegeven moment verdwenen terwijl OZB-verhogingen er dan nog is.
Wacht collegeantwoord af voor definitieve standpuntbepaling in raad.
Na tussenstand bij VJN zijn er inmiddels meer tegenvallers: decentralisaties vallen nog niet
volledig door te berekenen en behalve de decentralisaties vragen ook gaswinningsproblematiek en mogelijke gem. herindeling meer van ambtelijk apparaat. Bezuinigingsmaatregelen zijn derhalve onvermijdelijk en zullen burgers van Bedum raken. PvdA kon zich er al in
vinden dat er bezuinigd moet worden maar vraagt zich af wat met haar suggesties van deze
zomer wordt gedaan, memoreert daar enkele van. 1. Wanneer is meer bekend over aangekondigde onderzoeken en wat ze gaan opleveren? 2. Ook gelet op de brief van de st. Welzijn is discussie nodig of de st. naast haar kerntaken ook anderszins een aanbod moet doen
in het sociale domein en daarop moet offreren vanuit het sociale deelfonds. Dat zou passen
bij bevordering van zelfredzaamheid/eigen kracht in welzijn nieuwe stijl. Het doorvoeren
van bezuinigingen kan daarop afgestemd worden. 3. Sport is ontzettend belangrijk, sportvoorzieningen moeten zeker in stand blijven maar budget kan wellicht omlaag als e.e.a. anders / in gezamenlijkheid met alle sportvoorzieningen georganiseerd wordt, zie suggesties
in beleidsnota Sport '13-'19. PvdA wees ook op mogelijkheid van eigen bijdrage voor
WMO, de hulpmiddelen e.d. Wat dat kan opleveren is volstrekt onduidelijk.
In voortraject is al veel gezegd, vorige raad sprak zich ook uit over maatregelenpakket. In
VJN kwam e.e.a. aan de orde. Stuk en voorstel zijn niet na één nacht ijs ontstaan, maar afgewogen en pijnlijk nu recessie zich veel verder verdiept heeft dan in 2010 werd gehoopt.
Nieuwe bezuinigingsronde is nodig, zal algemene lijn schetsen en vragen ohgv financiën
beantwoorden. Meicirculaire kwam te laat voor VJN, exact tekort valt tov verwachting in
mei (toen nog € 5 ton) fors tegen, komt nu uit op meer dan € 7 ton. Hoopt dat septembercirculaire op tijd komt voor opstellen van begroting. Begroting Ability valt tegen voor mn.
laatste meerjarenschijf. College kijkt kritisch of dat toch niet minder kan. Algehele beeld
blijft somber, verbetering van economie blijkt nog heel erg broos, kabinet kondigt op Prinsjesdag nieuwe bezuinigingen aan, dat kan heel goed gevolgen voor Gemeentefonds hebben.
Tegelijkertijd loopt gem. risico's bij decentralisaties die er niet om liegen en haar voor heel
grote opgave stellen. College zeilt scherp aan de wind met bezuinigingspakket van € 7 ton,
evenveel als het ogv meicirculaire verwacht: het houdt dus niks over en zeker is dat begroting onder druk blijft staan en daarmee ook wat de gem. inwoners en organisaties kan bieden. College heeft door fracties geleverde info betrokken bij afweging. College respecteert
bestuursakkoord maar ontkomt niet aan extra OZB-verhoging, gelet op omvang van tekort.
Bij aanwenden van egalisatie afvalstoffenheffing om tekort nog te beperken zijn kanttekeningen mogelijk, opgemerkt moet worden dat belastingdruk in Bedum zeker ook tov die in
andere gemeenten beperkt blijft. Naast concrete, snel invoerbare maatregelen behoeven
sommige voorgestelde maatregelen verdere uitwerking, en die zal niet bij de begroting liggen bijv. als het gaat om het vinden van creatieve oplossingen op welzijnsgebied. Raad
wordt over voortgang van bezuinigingen geïnformeerd, komend voorjaar zal duidelijk zijn
wat ze betekenen; niet alles wordt per 1-1-15 doorgevoerd, de meeste pas per 1-1-16 na een
zorgvuldig traject van gesprekken met betrokken organisaties. Na ampel beraad is een aantal posten op p.m. gezet, college wil zich niet te rijk rekenen, sommige posten vergen echt
onderzoek en college zal dat serieus ter hand nemen ook gelet op verwachte blijvende druk
op begroting. College vraagt in raad instemming met pakket en zal naar verhoopt septembercirculaire erin kunnen verwerken. college behandelt besluit Ability a.s dinsdag, AB Ability besluit daar begin oktober over, daardoor kan het niet anders dan rechtstreeks geagendeerd worden in oktober, maar college zal het in elk geval kritisch tegen het licht houden.
CU vraagt naar tekort dat volgend jaar overblijft. College kan dat niet zomaar dichten of
het moest met een greep in de AR zijn. College doet dat niet gauw maar wil ook zorgvuldig
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met implementatie van bezuinigingen omgaan, gaat niet over 1 nacht ijs, neemt de tijd voor
overleg met organisaties, dat is ook de reden dat het volgend jaar niet helemaal sluit en er
bijgepast moet worden uit AR. College gaat begroting Ability bespreken. Rechten Wsw-ers
worden geborgd maar doelgroep van participatiewet is groter. Wh. Van Dijk kijkt hoe hij
met bestaande middelen daar beleid op kan maken. De € 1 ton is niet zomaar terug te vinden: Ability doet het financieel niet slecht, andere schappen staan veel meer onder druk.
Doel van participatiewet is zoveel mogelijk mensen uitplaatsen maar dat zal in krappe arbeidsmarkt in Noord-Groningen niet ten volle lukken. Raad kan Rkc-budget schrappen om
AR wat meer ruimte te geven om incidenteel uit te putten. College zal als er minder bezuinigd hoeft te worden als eerste de OZB minder verhogen conform tekst in bestuursakkoord
daarover. Als Rijk Bedum kort ogv verwachte efficiencyvoordelen agv herindeling mag
Bedum die voordelen vanuit diezelfde optiek in haar eigen begroting doorvoeren. Risico
dat VVD aangeeft op die post is er gewoon, zo is er nog een aantal andere taakstellingen in
te vullen, maar college gaat er wel voor. Zal raad nog staatje doen toekomen van mede nav.
vorige raadsverg. geëffectueerde maatregelen. College beseft dat van sportclubs al e.e.a.
gevraagd is maar in Sportnota staan concrete actiepunten die college ook serieus oppakt en
streeft ernaar raad in december geactualiseerde planning te geven. College probeert zelfwerkzaamheid steeds bespreekbaar te maken met de clubs en organisaties. Iedereen moet
zijn verantwoordelijkheid blijven nemen ook omdat een volgende bezuinigingsronde niet
uit te sluiten valt in deze periode: een hard gelag, maar de feitelijkheid van vandaag. Inflatiecorrectie is in zekere mate window dressing, college hoopt dat de trend zich voortzet.
CU: Bijna helft van gat van € 160.000,- aan bezuinigingen is reeds ingeboekt bij vaststelling van Wegenbeheerplan. In andere manier van onderhoud van begraafplaatsen zit ca. €
20.000,- voordeel, verder hoopt college bij opstellen van omvormingsplannen in Groenbeheerplan bezuinigingen te vinden. Lat ligt hoog, college is druk bezig om het gat te dichten,
maar voor een deel is het al ingeboekt. VVD: gemeente is in gesprek met nieuwe "VVV" in
oprichting, college heeft garantstelling voor huur van huidig pand verlengd tot eind dit jaar,
intussen moet nieuwe "VVV" komen met bedrijfsplan obv minder subsidie, college wil wel
een vorm van VVV in standhouden voor Bedum. Heeft brief muz.school ontvangen. Muz.
school komt door groei van tekort naar € 7 ton nu ook in beeld voor bezuinigingen niet volgend jaar al maar voor 2016. Zal nog antwoorden op 2e vraag hierover. College wil in goed
overleg met de school komen tot invulling van de al met de raad gewisselde denkrichting.
Onderstreept woorden pfh Financiën. College weet nog weinig van taken die gem. ihkv decentralisies moet gaan uitvoeren met kortingen op budget maar gaat uit van budgetneutraliteit: het zal moeten met de daarvoor beschikbare middelen maar bekend is ook dat het open
einde regelingen zijn en dat je niet kunt zeggen dat je niets meer doet als het plafond is bereikt: gem. heeft die taken (bijv. tav. jeugdzorg) gewoon uit te voeren en moet door eis van
continuïteit van de zorg, in 2015 zelfs in het slechtste geval evenveel uitgeven als in 2014
mèt korting. Gem. loopt dus enorm financieel risico in een orde van grootte misschien wel
groter dan de bezuinigingen waar zij nu voor staat komend jaar alleen al. Daarom is college
druk bezig te kijken hoe dit risico beperkt kan worden, hoe te kijken naar indicering, wanneer het afloopt, hoe zorg die al uitgevoerd wordt misschien beperkt kan worden zodat deze
nog goed uitgevoerd wordt maar het financieel binnen de perken blijft. College wil dat zorg
die nu verleend wordt zo goed mogelijk gegeven blijft worden maar zit wel met het financiële risico; dit is alleen nog maar verwoord, nog niet eens gekwantificeerd. Overschrijding
is waarschijnlijker dan onderschrijding. CDA vindt dat zwaarder op bezuinigingen op welzijn ingezet kan worden, anderen willen kijken wat bezuinigen voor de taken betekent. St.
Welzijn Bedum houdt gedetailleerd bij wat haar activiteiten kosten, dat overzicht vormt de
basis om met de st. te kijken wat er al dan niet nog in stand kan blijven, college zet zoveel
mogelijk in op overeind houden van de speerpunten. Bedacht moet worden dat 2/3 van omzet van deze stichting berust op subsidie van de gemeente. PvdA bepleit kijken naar andere
manieren hoe welzijnsinstellingen kunnen meedoen in sociaal domein. Het is een uitdaging
om deze instellingen te laten meedoen aan een inschrijving als je als gem. zelf ahw grootaandeelhouder bent, maar hier wordt bestuurlijk verder naar gekeken. VVD zegt zelf al dat
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vergelijking van peuterspeelzaalwerk met omliggende gemeenten niet alles zegt. Voorop
staat dat zorg voor heel jonge kinderen ondanks 10% budgetkorting een bepaalde kwaliteit
en omvang houdt. Wat eigen bijdrage voor Wmo de gemeente gaat opleveren is nog onduidelijk, het is ook gemaximeerd/inkomensafhankelijk, college verwacht niet dat het spectaculair zal stijgen nu de eigen bijdrage breder gaat worden toegepast. Ook bij p.m.-posten
gaat college nog kijken of daar winst te boeken is bv. bij Wmo-voorzieningen, het zou een
slag in de lucht zijn en een verkeerde verwachting wekken om die nu al te kwantificeren.
Aansprakelijk stellen van NAM voor waardedaling van woningen agv de bevingen is goed
punt van CU. Die waardedaling is gespreksonderwerp tussen G9 en NAM, moet natuurlijk
wel aantoonbaar te herleiden zijn op de gaswinning. De NAM gaat daar in concrete situaties dat mensen huizen verkopen, toch wat anders mee om. Dit jaar moet duidelijk worden
wat een eenmalig door een extern bureau in 2013 herleide waardedaling van 2% over langere tijd betekent voor huizenverkopers en zal de gemeente kijken welke consequenties die
waardedaling heeft voor haar belastingopbrengsten; zoals bekend kan de waardedaling ook
een merkwaardig effect op het tarief hebben, dat dan ook daalt. Sommige gemeenten bieden alleen nog digitale infovoorziening voor burgers maar college vindt het wel zo wijs om
de gemeentelijke inforubriek die goed wordt gelezen door m.n. ouderen, die veel minder
geneigd zijn die info langs digitale weg te raadplegen, voorlopig te handhaven als alternatief voor digitale inzagemogelijkheden, ook al kost dat wat meer dan waar sommigen van
uitgingen. Kan billijken dat werkgroep internationale betrekkingen einde oefening is als de
herindeling doorgaat, maar het was ook een soort smeerolie om uitwisseling te bewerkstelligen, het is maar de vraag of men op vrijwillige basis bijv. zelf een reis naar Polen bekostigt als het budget geschrapt is. Beaamt dat Coelo heeft aangetoond dat heringedeelde gemeenten niet automatisch goedkoper werken, maar het college vult hier handig in wat het
effect is van de denkwijze van het provinciebestuur dat groter beter en goedkoper is, let wel
dit is ook echt het structurele effect, omdat tegenover het vele werk dat een herindeling ook
met zich meebrengt een incidentele frictievergoeding staat.
Constateert dat stuk niet als hamerstuk naar raad kan, geeft gelegenheid voor 2e termijn.
Danken om te beginnen voor de beantwoording.
Wil gedegen plannen zien bij de afnemende budgetten voor onderhoud. Deelt pfh denkrichting dat er in '17, '18 in gem. begroting Bedum iets te zien moet zijn van de taakstelling die
er ligt voor de Wsw van € 2 à 2,5 ton. Bij een aandeel van 13% van Bedum gaat het al
gauw over tienduizenden euro's. Er zijn inderdaad rapporten die waardedaling van onroerend goed agv gaswinning betwijfelen maar in recente rapporten is een link gelegd tussen
waardedaling blijkens gepasseerde transacties en de omvang van het bevinggebied. Memoreert verder vraag over mogelijke doorberekening van ambtelijke inzet aan de NAM. Dat
pfh Financiën zegt belastingdruk komende 4 jaar beperkt te willen houden spreekt CU zeer
aan maar mag geconcludeerd worden dat college erop inzet om t/m 2019 vrijvallende middelen afvalstoffenheffing in te zetten om eventuele extra verhoging OZB te compenseren?
CDA heeft helder kader gesteld als opmaat voor begrotingsvergadering.
Wordt niet vrolijk van beantwoording nu pfh Van Dijk zegt dat tekorten in sociale domein
nog veel groter kunnen worden en pfh Van de Kolk van veel bezuinigingen nog niet weet
hoe ze exact moeten worden ingevuld. Mist reactie op zaken die er al heel lang liggen, zoals vergelijking van peuterspeelzalen met omliggende gemeenten die bij VJN is toegezegd.
Heeft die reacties nodig om onderbouwd ja of nee tegen begroting te kunnen zeggen, krijgt
nu de indruk dat het vooral p.m. posten worden ivm wat nog opengelaten moet worden. Bedoelde met opm. in 1e termijn dat je zorgvuldig moet overwegen of je een leuke maar niet
strikt noodzakelijke voorziening als het kunstgrasveld wilt (ook al wil niemand dat overigens nu nog kwijt) als je bedenkt dat je daar de lasten van houdt, lasten die ook drukken op
kosten van noodzakelijke voorzieningen; bedoelde niet dat sport niet heel belangrijk is.
Vindt het goed dat laatste te horen. Dat trajecten zeer zorgvuldig doorlopen zullen worden
kan ook betekenen dat voorgestelde bezuinigingen pas later ingevoerd worden waardoor er
dan toch nog tekorten zullen ontstaan in 2015, ook werd al geantwoord dat het tot een niet
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sluitende begroting kan leiden die aangevuld moet worden uit de AR, vindt dit iets om over
door te spreken. Vindt het streven naar budgetneutraliteit van de 3 D's absoluut noodzakelijk, ziet mogelijkheden om daarop voor te sorteren door taakstellend te zijn naar organisaties toe. PvdA zal later nog op muziekschool reageren.
Dankt voor de complimenten, ambtelijk apparaat heeft ook veel werk verzet om dit op tijd
klaar te krijgen, dankt fracties dat planning kon worden gehaald doordat zij info op tijd
hebben aangereikt. College gaat over Ability spreken, begroting/meerjarenraming Ability
past binnen gemeentelijke begroting die raad vorig jaar vaststelde maar college kijkt of het
scherper kan ook in laatste meerjarenschijf ook al zal dat voor een publieke onderneming
die met markt te maken heeft als Ability lastig zijn. Egalisatiereserve afvalstoffenheffing is
goed gevuld en kan in principe ook komende jaren ingezet worden zoals dit jaar. Ziet als
pfh milieuzaken tarieven overal verlaagd worden m.n. afvalstoffenheffing. Gemeente heeft
daarbij te maken met feit dat contracten tot 2023 lopen, in het lange termijn perspectief zoals het er nu voorstaat betekent dat een forse meevaller. Wb. taakstellende bezuinigingen:
sommige kunnen per 1-1-15 lopen; niet alle. College ervaart bezuinigingen die later gaan
lopen en op geld gezet zijn als een opdracht en gaat ervoor die te halen, dat worden geen
p.m.-posten, zo gaat het college er niet mee om. College doet dat op basis van feiten en wetenswaardigheden die het om zich heen ziet, waar het over leest en over in gesprek is. College zal die gesprekken na november m.n. ook aangaan, wereld rond welzijn en muziekonderwijs staat niet stil. Hoopt dat dit constructief met alle organisaties kan worden ingevuld.
Raad wil genoemde feiten en wetenswaardigheden kennen om besluit te kunnen nemen.
Beaamt dat, college neemt wens VVD ook in beraad maar kan alvast aangeven dat een echt
heel concrete invulling op alle posten, niet mogelijk is. Er zullen gesprekken over gevoerd
worden, maar college heeft er wel vertrouwen in dat die bezuinigingen haalbaar zijn. Wb.
2015 is het gewoon een feit dat die begroting niet sluitend te krijgen is zonder een greep in
de algemene kas. Het is dus echt dringend nodig hierover in november een besluit te nemen
om in elk geval niet in 2016 voor die situatie te komen te staan.
Antwoordt CU dat Wegenbeheerplan net voor de vakantie is vastgesteld, voor groen is dat
eind vorig jaar gedaan, gebouwen en bruggen moeten nog volgen, voor bruggen wordt dat
4e kwartaal dit jaar, naar kademuren loopt nog onderzoek, dat is nog steeds als p.m.-post
benoemd, daar zijn nog geen middelen voor opgenomen in begroting, zal raad zo snel mogelijk informeren als staat van kademuren ernstig tegenvalt.
Constateert dat niet alle vragen in ogen van cie. bevredigend zijn beantwoord, lijstjes en
overzichten missen, concrete toezeggingen zijn hangende nog te voeren gesprekken niet
mogelijk, maar in aanloop naar de begrotingsvergadering is er een technische bijeenkomst
op het gemeentehuis over de hele materie. Wellicht is het een idee de ontbrekende vragen
en lijstjes dan met elkaar te delen om een beter zicht te krijgen op het realiteitsgehalte van
de opgave, zodat men er in hoofdlijnen in deze zaal in oktober op terug kan komen.

7.
Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
8.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 2 oktober 2014,
De griffier,

Pfh
Vd Kolk

De voorzitter,

Agendapunt
6. Kadernotitie 2014

Toezeggingen 4 september 2014

Raad krijgt nog staatje van mede nav. vorige raadsvergadering geëffectueerde maatregelen.
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