Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum

Datum

: 24 juli 2012

Week

: 30

Aanwezig

: P. Prins, H.J. Stoel, O.G. Hartman-Togtema en J.H. Bonnema

Afwezig:

: A. Rodenboog

Nr

Onderwerp

1

Portefeuillehouder: O. Hartman
Begroting 2013 Fivelingo
Z04299/ 2012-999

Besluit van college van burgemeester en
wethouders
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de
begroting 2013 van Fivelingo;
2. De raad voor te stellen de brief met betrekking
tot de begroting van Fivelingo vast te stellen.

Samenvatting
Fivelingo is een gemeenschappelijke regeling. Fivelingo heeft de concept-begroting 2013 aan de
vier deelnemende gemeenten aangeboden. De gemeenteraden hebben de bevoegdheid om een
zienswijze op de begroting kenbaar te maken. Voorgesteld wordt de begroting en de concept brief
aan Fivelingo ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
2

3

Portefeuillehouder: O. Hartman
Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
Z02277/ 2012-1004

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de resultaten van
het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
2011;
- Het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
ter informatie te verzenden naar de
Raad;
- Het Klanttevredenheidsonderzoek Wmo
ter informatie te verzenden naar de
Wmo adviesraad.

Samenvatting
De gemeente heeft de tevredenheid van de inwoners die een beroep doen op de Wmo laten
onderzoeken. Het onderzoek heeft betrekking op het jaar 2011 en is uitgevoerd door het
onderzoeksbureau SGBO.
De tevredenheid onder de Wmo cliënten is goed te noemen. De tevredenheid ligt dicht bij de
landelijke referentiegroep; soms bovengemiddeld en soms een paar procent lager. De tevredenheid
over hulp bij het huishouden (rapportcijfer 8,1), Wmo hulpmiddelen (rapportcijfer 7,6) en collectief
vervoer (rapportcijfer 7,0) is in de afgelopen jaren iets gestegen.
Het college besluit:
Portefeuillehouder: O. Hartman
Jaarrapportage educatieve trajecten voor de 1. Akkoord gaan met de verantwoording
gemeente Loppersum jaar 2011
educatie jaar 2011 van
Z01964/ 2012-00990
Noorderpoort en Alfa college;
2. Budget 2011 definitief vaststellen als volgt:
- Alfa college € 5.834 en
- Noorderpoort € 48.983
3. De inhoudelijke rapportage van Noorderpoort

1 Openbare besluitenlijst college 24 juli.doc
1

Nr

Onderwerp

Besluit van college van burgemeester en
wethouders
en Alfa College voor kennisgeving aan te
nemen.

Samenvatting
Elk jaar ontvangen de gemeenten een rijksbijdrage educatie voor de financiering van educatieve
activiteiten. Op grond van bepalingen in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en Wet
Participatiebudget dient de bestemming van de educatiemiddelen in een contract met een
Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) te worden vastgelegd. Hieraan is voldaan en de
overeenkomsten met ROC`s zijn voor 2011 getekend. De gemeenten dienen de inzet van
educatiemiddelen in het jaar 2011 te verantwoorden.
4

Het college besluit:
Portefeuillehouder: O. Hartman
Jaarrekening 2011 Biblionet
De subsidie 2011 voor Bilbionet vast te stellen
Z04125/ 2012-1002
op 205.632 euro.
Samenvatting
Biblionet Groningen heeft in 2011 € 205.632,- subsidie ontvangen voor het bibliotheekwerk in
Loppersum. De in de jaarrekening 2011 van Biblionet opgenomen subsidie is conform het
toegekende subsidiebedrag van € 205.632,-.
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Het college besluit:
Portefeuillehouder: O. Hartman
Evaluatie Lokaal gezondheidsbeleid 2008In te stemmen met de evaluatie Lokaal
2011
gezondheidsbeleid 2008-2011
Z3283/ 2012-1017
Samenvatting
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de gemeente de verplichting opgelegd elke vier jaar een
nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. Veel van de activiteiten die zijn uitgevoerd zijn
eenmalig geweest of behelzen bestaand beleid. Een eenmalige activiteit als schoolgruiten is
succesvol geweest maar het is de vraag in hoeverre een dergelijk project structurele effecten heeft.
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Portefeuillehouder: P. Prins
dorpenoverleg 2012-2013
Z 04007 / 2012867

Het college besluit:
1. Akkoord gaan met het dorpenoverleg 20122013, onder de voorwaarden zoals onderstaand
aangegeven.
2. In het bijgevoegde schema zijn de data en
tijden opgenomen. Het schema is reeds in uw
bezit en ook al naar de dorpen verzonden.

Samenvatting
Uw college heeft besloten om in de bestuursperiode 2010-2014 een jaarlijkse dorpenronde te
organiseren. Dit betekent dat elk jaar 1 dorp wordt bezocht en overleg gevoerd met de
dorpsvereniging.
Geadviseerd wordt om dit conform de voorwaarden te doen als in de voorgaande jaren.
1- de overleggen vinden plaats in de dorpen zelf;
2- aan ieder dorp in de gemeente ten behoeve van coördinatie, is
een college lid toegewezen;
3- het coördinerend collegelid zal, zo mogelijk en indien daarom
wordt verzocht, één keer per jaar bij een bestuurlijk overleg van
de dorpsvereniging aanwezig zijn.
4- voorafgaand aan het overleg vindt een schouw plaats. Hierbij zijn
minimaal aanwezig een vertegenwoordiger van de dorpsvereniging, de dorpencoordinator en een medewerker v.d. sectie BOR.
5- van het overleg zal een verslag worden gemaakt.
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Besluit van college van burgemeester en
wethouders
6- na elk overleg zal er een persbericht worden gemaakt, waarin een
aantal afspraken worden aangegeven.
7-de opmerkingen of wensen die tijdens de overleggen uit de dorpen
naar voren worden gebracht, zullen intern in de organisatie
worden uitgezet en bewaakt door de dorpencoördinator.
8-een keer per kwartaal zullen de afsprakenlijsten worden
bijgewerkt en wordt gerapporteerd over de voortgang
Ter verbetering van het imago van de gemeente is uit de Ambtelijke Werkgroep Imago het idee
ontsproten om tijdens de dorpenrondes een bepaalde thema of onderwerp aan de orde te stellen.
Speerpunt is o.a. deskundigheid, d.w.z. daarmee denken we aan de burgers een positief beeld
over de aanwezige deskundigheid binnen bestuur en organisatie over te brengen. Dit kan per dorp
uiteraard verschillend zijn. Het is immers afhankelijk wat op een bepaald moment speelt en/of wat
de dorpsvereniging zelf belangrijk vindt. Voorgesteld wordt daarbij om de presentaties te laten
uitvoeren door onze eigen medewerkers. De thema’s worden vooraf in overleg met de
dorpsvereniging bepaald. Het kan zowel in de vorm van aanbod- als vraaggericht. Intern is
inmiddels de vraag uitgezet om thema’s en onderwerpen aan te dragen. Daarnaast is in het
laatstgehouden gezamenlijk overleg tussen alle dorpsverenigingen door portefeuillehouder
Rodenboog een oproep gedaan aan de dorpsverenigingen om thema’s en onderwerpen aan te
dragen. Daarnaast zal er ook nog een oproep via de mail worden gedaan.
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Het college besluit:
Portefeuillehouder: A. Rodenboog
Visie op de economische ontwikkeling van
Akkoord te gaan met voorliggende EZ-visie en
de Eemsdelta regio
deze visie ter goedkeuring aan de raad voor te
Z04616/ 2012-1015
leggen
Samenvatting
Binnen het Bestuursakkoord Eemsdelta is de Stuurgroep Economische Zaken, Arbeidsmarkt en
Infrastructuur verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling (incl. arbeidsmarkt en infra) van
de Eemsdelta. De stuurgroep heeft vanuit deze functie opdracht gegeven tot het vormen van een
Bureau EZ Eemsdelta. Dit bureau is sinds 1 april 2012 een feit met een personele bezetting en
twee loketten in Nijlicht Eemshaven en binnenkort in het Eemsmondgebouw te Delfzijl. Aanvullend
hieraan heeft het EZ Bureau de opdracht gekregen tot het opstellen van een Economische Visie.
Deze visie moet richtinggevend zijn voor de activiteiten van het Bureau EZ, maar ook input geven
aan de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta.
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met achterliggende visie
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Portefeuillehouder: A. Rodenboog
Diversen Kunst
Z04591/ 2012-1009

Het college besluit:
De volgende zaken uit te voeren:
1. Paaltjes plaatsen rondom kunstwerk
raadszaal (182 euro);
2. Kunstwerken in bezit, waar nodig, up-todate maken (2910 euro);
3. De kunstkamer voorzien van nieuwe
kastinrichting (1000 euro);
4. Na de zomer starten met Kunst op de
Kamer;
5. Extra
financiën
onttrekken
om
incidentele zaken rondom Kunst (intern)
op te lossen in 2012 (500 euro) en 2013
(1500 euro).
Het bedrag van 6092 euro (2012: 4592 euro en
2013: 1500 euro) te onttrekken uit de
voorziening onderhoud kunstwerken.
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Besluit van college van burgemeester en
wethouders

Samenvatting
Diverse praktische voorkomende zaken rondom interne kunst uitvoeren.
9

Het college besluit:
Portefeuillehouder: A. Rodenboog
Advies over en samenwerkingsconvenant
Akkoord te gaan met de samenwerkingsintentie
Eemsdelta en Regio Assen – Groningen
Eemsdelta en Regio Groningen-Assen
Z04590/ 2012-1013
Samenvatting
Het Eemsdeltagebied en de regio Groningen - Assen zijn beide door het Rijk aangewezen als
stedelijke regio met een goed vestigingsklimaat, met economische topsectoren en behorend tot de
nationaal ruimtelijke hoofdstructuur. De beide stedelijke regio's in de provincie Groningen
presenteren zich sinds 2011 als complementaire eenheid naar de rijksoverheid. Ook richting
Europa is gezamenlijk optrekken zinvol, omdat het Europees beleid specifiek inzet op economische
ontwikkeling van stedelijke regio's door het stimuleren van innovatie, duurzaamheid en
ondernemerschap. Het aangaan van samenwerking tussen beide regio's ligt daarmee voor de hand
om op termijn concrete programma's en projecten voor het stimuleren van de economie te kunnen
realiseren. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de samenwerkingsintentie Eemsdelta en Regio
Groningen-Assen
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Het college besluit:
Portefeuillehouder: P. Prins
Overdracht speeltuin Smydingheweg,
Een perceel grond (speeltuin) nabij
Garsthuizen
Smydingeweg 5 te Garsthuizen overdragen aan
Z-04561 / 2012 1001
VVV/D Garsthuizen
Samenvatting
VVV/D Garsthuizen heeft aangegeven graag eigenaar te worden van de speeltuin aan de
Smydingeweg. Ambtelijk zijn geen bezwaren tegen de overdracht.

11

Portefeuillehouder:J. Stoel
offerte baggeren en beschoeiingen RH
12072012
Z-04639 / 2012-1020

Het college besluit:
Royal Haskoning DHV opdracht te geven voor
de voorbereiding en uitvoering van bagger- en
beschoeiingswerkzaamheden conform de
bijgevoegde offerte.

Samenvatting
Door Royal Haskoning (nu Royal Haskoning DHV) is in 2010 een rapport opgesteld om de
achterstanden bij het baggeren en de beschoeiingen in beeld te brengen. Voor het wegwerken van
de achterstanden zijn middelen van het rijk ontvangen. Deze middelen zijn niet genoeg om de
totale achterstand weg te werken. Eind 2011 heeft het college van de gemeente Loppersum naar
aanleiding van het rapport van Royal Haskoning een plan van aanpak voor het wegwerken van de
achterstanden vastgesteld. In het plan van aanpak is aangegeven dat voor het baggeren in eerste
instantie alleen de vervuilde baggerspecie en de achterstanden binnen de bebouwde kom worden
weggewerkt. Bij de beschoeiingen worden de achterstanden weggewerkt die in het rapport van
Royal Haskoning prioriteit 1 hebben gekregen. Gezien de specialistische aard van de
werkzaamheden en de beperkte capaciteit die voor dit onderdeel beschikbaar is, wordt voorgesteld
de voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden bij een externe partij neer te leggen
onder regie van de gemeente. Royal Haskoning DHV heeft hiervoor een passende offerte
uitgebracht die past binnen het daarvoor beschikbare budget. Royal Haskoning zal het traject
verzorgen vanaf het opstellen van een bestek tot en met de gunning aan een marktpartij. De kosten
hiervoor bedragen 25 duizend euro.
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Portefeuillehouder:P. Prins
Cyclische herziening bestemmingsplannen
Z-02943 / 2012-815

Besluit van college van burgemeester en
wethouders
Het college besluit:
1. De
bestemmingsplannen
van
de
verschillende kernen cyclisch te gaan
herzien.
2. Ontheffing te verlenen van het Inkoopen Aanbestedingsbeleid.
3. BügelHajema Adviseurs opdracht te
geven deze cyclische herziening uit te
voeren.
Middels een brief BügelHajema Adviseurs
hiervan op de hoogte stellen.

Samenvatting
Bestemmingsplannen dienen op basis van de wet binnen een periode van tien jaar te worden
herzien. Om te voorkomen dat alle geldende bestemmingsplannen gelijktijdig dienen te worden
herzien is besloten om de herziening van de bestemmingsplannen Middelstum, Loppersum,
Stedum, ’t Zandt en Kleine kernen cyclisch op te pakken.
Om de gemeente hierbij te ondersteunen wordt aan BügelHajema Adviseurs de opdracht verleend
om de bestemmingsplannen voor de gemeente op te stellen.
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Portefeuillehouder: A. Rodenboog
Personeelsinformatie- en salarissysteem
Z-4329/ 2012-966

Het college besluit:
1.
om het contract voor het gebruik van het
personeels- en salarissysteem Pims van
de firma Centric met ingang van 1
januari 2013 te beëindigen (is reeds pro
forma opgezegd)
2.
met de gemeente Delfzijl een
overeenkomst aangaan waarbij, onder
voorwaarden, gebruik wordt gemaakt
van hun systeem Beaufort van de firma
RAET voor het in eigen beheer voeren
van de geautomatiseerde personeels- en
salarisadministratie.
3.
om incidenteel af te wijken van de
inkoop en aanbestedingsregels;
gemeente Loppersum

Samenvatting
De personeels- en salarisadministratie wordt sinds lang gevoerd met een systeem van de firma
Centric. Dit systeem is verouderd en voldoet niet geheel meer aan de eisen van deze tijd. Ons
contract met Centric loopt per 1 januari 2013 af. Dit gegeven en de (mogelijke) vorming van een
SSC is voor de afdelingen P en O van de DAL- gemeenten aanleiding geweest om gezamenlijk te
overleggen en te onderzoeken welk salarissysteem het meest geschikt zou zijn voor de DAL
gemeenten. Hierbij is door de DAL- gemeenten de wens uitgesproken om te komen tot één
systeem binnen voor het SSC DAL. Diverse aanbieders hebben een presentatie gegeven aan de P
en O ers van de DAL gemeenten. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een keuze voor het salarissysteem
van RAET. Omdat de gemeente Delfzijl dit systeem reeds enige jaren
terug heeft aangeschaft is onderzocht of Loppersum en Appingedam mee kunnen liften op de
licentie van Delfzijl en gebruik kunnen maken van het systeem Beaufort van de firma RAET. Dit
blijkt mogelijk en geeft voor ons een aanzienlijk financieel voordeel. Per 1 januari 2013 gaat de
gemeente Loppersum gebruik maken van het Beaufort systeem van RAET.

1 Openbare besluitenlijst college 24 juli.doc
5

Nr

Onderwerp

Besluit van college van burgemeester en
wethouders
Het college besluit:
In te stemmen met de gewijzigde invulling van
het consultatiebureau in Wiemersheerd.
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Portefeuillehouder: O. Hartman
Wijziging besluit verhuizing
consultatiebureau.
Z-848/ 2012-876
Samenvatting
In de uitwerking van het collegebesluit van 6 september 2011 om het consultatiebureau te
verhuizen naar Wiemersheerd is de voorgestelde invulling toch niet geschikt gebleken voor het
consultatiebureau. In overleg met Wiemersheerd ligt er nu een alternatief voor. Door het verbouwen
van bestaande ruimten kan een zelfstandige ruimte gecreëerd worden voor het consultatiebureau.
Doordat het een zelfstandige ruimte betreft zijn de kosten hiervoor hoger dan in het oorspronkelijke
voorstel.
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Portefeuillehouder: O. Hartman
Subsidieaanvraag Thuisadministratie
Z-4556/ 2012 - 1014

Het college besluit:
Tot het toekennen van een bijdrage van 750
euro ten behoeve van het project
thuisadministratie Humanitas afdeling
Eemsmond.

Samenvatting
De SW&D en VKB werken intensief samen met Humanitas. Hierdoor is het beroep op de
vrijwilligersorganisatie behoorlijk toegenomen, waardoor de uitgaven voor vrijwilligers zijn gestegen.
Om deze kosten te kunnen dekken vraagt Humanitas subsidie aan bij de DEAL gemeenten.
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Het college besluit:
Portefeuillehouder: P. Prins
Verkoop gemeentegrond, Enzelenzerlaan te
Een gemeentelijk perceel nabij Enzelenzerlaan 2
Garrelsweer
in Garrelsweer te verkopen.
Z-2955/ 2012-968
Samenvatting
Nabij Enzelenzerlaan 2 in Garrelsweer ligt een gemeentelijk perceel, welke op dit moment in
bruikleen is gegeven. Het perceel is beoordeeld, en gebleken is dat het perceel voor de
gemeentelijke taken geen functie heeft. Het perceel zal worden verkocht aan de bruiklener.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juli 2012

P. Prins, locoburgemeester.

J.H. Bonnema, secretaris.
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