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AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Kort verslag van de raadscommissie van 3 december 2018.
Aanwezig:
CDA
LoppersumVooruit
PvdA
GroenLinks
ChristenUnie
VVD

mw. A.A.G. Elderman-Star en mw. G. Koiter (fractieassistent)
G.J. Reinders, J.C. Warink, E.R. Swaagman en W. Hartlief (fractieassistent)
C. Bultje, D.Vijver en mw. E. Oldenhof
L.G.A.M. van Esch en mw. A. Knip
H.J. van Heerde en B.H. Prins
B.J. Huizing en J.E. Huizinga (fractieassistent)

Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige collegeleden

G.J. Reinders (LoppersumVooruit)
R.Sj. Bosma
wethouders P. Prins en B.Schollema

Afwezig mka:

dhr. A. Laning

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Aankondiging vaststellen insprekers.
Er zijn geen insprekers.
4. Kort verslag van de raadscommissie van 12 november 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
5. Presentatie woningcorporaties over prestatieafspraken.
De voorzitter geeft portefeuillehouder Prins de gelegenheid het onderwerp kort in te leiden. Het
onderwerp is mede op verzoek van de commissie zelf geagendeerd. Van de zijde van woningcorporatie Marenland zijn aanwezig de heren Arjan Hoeben en Gerke Brouwer, van de zijde van
Wierden en Borgen zijn aanwezig Silvia Steunenbrink en Alma Buruma.
Ze verzorgen achtereenvolgens presentaties, die ter beschikking zijn gesteld aan de leden.
Vanuit de raadscommissie wordt opgemerkt:
• Duidelijk teleurstelling uitgesproken over het niet halen van de afgesproken prestatie-afspraken
2018. De positie van huurders staat in alle opzichten onder druk.
• Gelet op de inhoud van het Woon-en leefbaarheidsplan, niet bouwen voor leegstand.
• Bij eventuele sloop (b.v. woningen Middelstum) goed kijken of dit niet een mogelijkheid voor
jeugd (starters) is.

• Nu de informatie over het versterkingsprogramma nog niet duidelijk is voor bewoners, geeft dit
ook nog eens grote onzekerheid. Bewoners willen ook na versterking blijven wonen in eigen
dorp.
• De afwegingen voor sloop/nieuwbouw of versterken zijn niet altijd duidelijk.
• Het schort in veel van de gevallen aan communicatie.
• Een voortgangsrapportage per kwartaal zou richting raad erg gewenst zijn; dat kan desgewenst
ook verlopen via de portefeuillehouder die daarvoor verantwoordelijk is.
• Activiteiten/werkzaamheden in een kern (b.v. Garrelsweer) zouden gelijktijdig moet worden
uitgevoerd (niet twee keer het dorp op de schop, geeft onrust).
6.Transformatie sociaal domein
De voorzitter stelt portefeuillehouder Schollema in de gelegenheid het onderwerp kort toe te
lichten.
Vervolgens wordt door mevrouw Danielle Kolmer (ambtelijk) een informatieve presentatie gegeven
over de stand van zaken, met als belangrijk uitgangspunt de uitdaging voor lokale overheden (start
2015) om een balans te zoeken tussen beschikbare financiën en de zorgvraag/behoefte.
De werkwijze om te komen tot een goede vraagdefinitie, wordt nader toegelicht.
De presentatie is uitgereikt.
Vanuit de raadscommissie wordt ondermeer benadrukt
• We bedenken met elkaar allerlei nieuwe zaken/werkwijzen, maar hoe voorkom je dat je ook
tegemoetkomt aan het streven om minder regeltjes te hebben; die poging/dat streven is
namelijk zeker nog niet ‘voltooid ‘; moet doorgezet worden.
• De client is aan zet; waar is dat zichtbaar?
• Is de tijd tot de herindeling nog voldoende om alles tot ontwikkeling te brengen?
• Het enthousiasme bij de professionals behouden!
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijn sluit de voorzitter de vergadering.
Loppersum, december 2018
Roelof Bosma,
griffier
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