Algemene Ledenvergadering
30 september 2019
vaststelling begroting jaar 2020

Heerdenhoes
Melsemaheerd 2
Aanvang: 19.30 uur
Inloop vanaf 19.15 uur

Agenda
Algemene ledenvergadering van maandag 30 september 2019
*)
1. Opening en agendavaststelling.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 26 maart 2019.
4. Bespreken Voortgangsrapportage 2019 van het bestuur.
5. Vaststellen Werkplan 2020
6. Vaststellen Begroting 2019
7. Eventuele actuele wijkzaken die bij de agendavaststelling (agendapunt 1) zijn ingebracht
8. Rondvraag.
9. Planning volgende ledenvergadering.
10. Sluiting.
*) Voor aanvang van de vergadering zal na telling vastgesteld worden of het quotum ( 25)
aanwezige leden voor het doorgang laten vinden van de vergadering is behaald. Anderzijds
dient de vergadering unaniem tot doorgang in te stemmen.

1. Opening en agendavaststelling.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
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Agendapunt 3
Kort verslag algemene ledenvergadering Bewoners Organisatie
Beijum
Op 26 maart 2019 vond de ALV van de Bewonersorganisatie plaats.
Er waren 11 leden aanwezig en enkele berichten van verhindering. Omdat het quotum niet
aanwezig was is aan de leden voorgelegd of de vergadering door kon gaan. Hier werd
unaniem door de aanwezigen mee ingestemd.

Na aanleiding van het verslag van de vorige vergadering werd gevraagd of het bestuur ook
plannen heeft om de volgende najaarsvergadering wat op te leuken. Het bestuur antwoordt
dat hier geen concrete plannen voor zijn maar ideeën zijn welkom.

Vervolgens is het inhoudelijk jaarverslag aan de orde gekomen. Een van de onderwerpen
hieruit is het Digitale Wijkplatform. Vanuit de leden werd gevraagd of dit ook bij de
Wijkvernieuwing hoort. Dat is niet zo en staat er geheel los van. Het Digitale Wijkplatform is
door de BOB in samenwerking met anderen ontwikkeld.
Verder werd gevraagd naar de evaluatie van Beijum 40 maar dit is nog niet openbaar.
Vanuit de werkgroep Groen, Grijs en Verkeer werd aangegeven dat er in het
Wijkvernieuwingsplan voor hen veel herkenbare punten genoemd worden. Dit klopt, veel
zaken worden gestroomlijnd. Het uitvoeringsprogramma voor de wijkvernieuwing is nog in
concept.

Ook is het verslag van de werkgroep Groen, Grijs en Verkeer aan de orde gekomen. Hierbij
is met name ingegaan op het slechte onderhoud van de watergangen en illegale afvaldump.

De jaarrekening over 2018 is vastgesteld en naar aanleiding van het schriftelijke verslag van
de kascommissie heeft de ALV aan de penningmeester en het bestuur decharge verleent.
Tevens is de kascommissie, bestaande uit Joke Schilperoord en Jochem Atema voor 1 (een)
jaar herbenoemd.
Het bestuur geeft aan dat het financieel een enerverend jaar geweest is. Er is (ook op het
verzoek van de gemeente) veel intermediair gewerkt.
De communicatie met de redactie van de Beijumer loopt niet goed. Het bestuur heeft
herhaaldelijk inzicht in hun financiën gevraagd met het oog op de gezamenlijk aan te vragen
subsidie voor de krant maar daar komt helaas geen reactie op. De BOB wil verantwoording
kunnen afleggen over waar het subsidiegeld heen gaat.
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In de voortgangsrapportage is gesproken over het wijkvernieuwingsplan. Op 3 april is er een
bijeenkomst voor bewoners die hebben aangegeven dat zij hierbij betrokken willen worden.
De bijeenkomst over het accommodatiebeleid is goed bezocht. Alle gegevens en ideeën
worden op papier gezet en daar komt een presentatie van.
Het Digitale Wijkplatform gaat de 2 e fase in wat betreft de inrichting. De lay-out wordt
aangepast en er komt een prikbordfunctie. Het is wel een probleem dat er te weinig mensen
zijn die alles bijhouden. Een idee is om hiervoor mensen te werven om een redactie te
vormen. Jaap van Leeuwen geeft aan dat hij hier ook wel bij wil helpen.

Bij de rondvraag vraagt het bestuur aan de leden of zij akkoord gaan met het herinrichten
van het archief. Het voorstel is om alles van de laatste 5 jaar te bewaren en de rest kan
eventueel aangeboden worden aan het Groninger Archief. Er staan bv.12 dozen met stukken
waarop staat dat die gescand zijn maar niemand weet waar dat digitale archief terecht
gekomen is.
De leden gaan akkoord met het voorstel.

Het bestuur wordt door de leden bedankt voor hun inzet waarna de vergadering gesloten
wordt.
Na afloop wordt er onder het genot van een hapje en een drankje nog wat nagepraat
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Agendapunt 4
Voortgangsrapportage maart 2019 – september 2019.
Werkgroep Speelplekken Beijum > Herinrichting speelplekken
Bentismaheerd is eind juli/begin augustus opgeleverd. De ontwerpen aan de Barmaheerd
zijn begin augustus aan de bewoners getoond.
Galkemaheerd: Vanuit de heerdenaanpak kwam de wens voor klim- en klauteren naar voren.
In het ontwerp voor het gehele gebied van de heerdenaanpak, zijn toestellen toegevoegd die
aan deze wens voldoen.
Isebrandtsheerd: De heerdenaanpak is ook gestart in een deel van de Isebrandtsheerd. Hier
was ook een wens voor spelen, maar hier wordt niet een speelplek gemaakt. Er zijn
meerdere speelplekken al in andere delen van de heerd. Maar er komt wel ruimte voor
natuurlijk spelen in de inrichting.
Plan van aanpak 2019 & 2020, samenvoegen programma’s, informatie en signalen
Het lijkt moeilijk om concreet een plan van aanpak te maken. Rollen en verwachtingen van
de leden van de werkgroep komen misschien niet overeen met het concreet maken van een
plan van aanpak. Duidelijk is wel dat de groep erachter staat dat de werkgroep 2 à 3
(afhankelijk van de grootte van de
plek) per jaar kan aanpakken. Wij staan er met elkaar achter dat we dit gezamenlijk als
werkgroep oppakken, maar merken dat het moeilijk is om dit concreet te maken.
Barbara stelt voor dat René, Ronald en zij gezamenlijk uitzoeken hoe intern de lijnen lopen,
ook qua financiën. Daarna is afgesproken om één overleg te besteden aan het uitspreken
van verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden. Als dat helder is, verwachten wij ook
weer met elkaar vooruit te kunnen kijken.
Op overleg d.d. 17 september wordt vanuit Stadsbeheer aangegeven wat op de voorlopige
planning 2020 staat. Het programma wordt definitief vastgesteld als de gemeente begroting
in november in de raad is besproken.
De Beijumer
Soms is er geen aanleiding toe of geen kopij, maar ook de aanlever- en verschijningsdata
van de Beijumer komen vaak ongunstig uit m.b.t. de data van diverse evenementen, edenen
voor de BOB geen maandelijkse kopij voor de krant aan te leveren. De laatste edities is,
mede dankzij meer kopij aanlevering door betrokken leden, de pagina 2 steeds ingevuld.
Juli editie van de krant is niet verschenen wegens technische problemen. De krant behoort
een belangrijke communicatiemiddel te zijn in de wijk. Het lijkt het bestuur een goede zaak
om voor het eind van het jaar om de tafel te zitten met het bestuur van het Trefpunt om tot
een overeenkomst te komen wat betreft de financiële kant.
Wijkvernieuwing.
Sinds half juni is Roelof Otten gestopt met zijn werkzaamheden als projectleider
wijkvernieuwing. Minetta Koornstra neemt tijdelijk zijn werkzaamheden over. Roelof heeft
nog een concept Uitvoeringsprogramma opgesteld (d.d. 5 juni 2019) waarin het opzetten van
een fysieke wijkplatform centraal staat:
Bij de wijkvernieuwing staan de bewoners centraal, mede daarom is het van groot belang dat
er vanuit de wijk wordt nagedacht over een goede aansluiting bij de wijkvernieuwing en het
gebiedsgericht werken. In april is een themabijeenkomst georganiseerd om met betrokkenen
uit de wijk hierover van gedachten te wisselen en verschillende mogelijkheden tegen het licht
te houden. Dit heeft geleid tot het samenstellen van een “Denktank”die de aan gedragen
optie verder moet gaan uitwerken. Die “Denktank is op 24 april bij elkaar geweest, heeft
verschillende opties besproken en is tot een aantal voorstellen gekomen.
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Het voorstel is het wijkplatform op 2 niveaus te organiseren.
1. Een kerngroep die de voortgang van de wijkvernieuwing op de voet volgt en als gespreks
dient voor onder meer de gemeente, corporaties en andere partijen.
2. Een breed wijkplatform waaraan alle groepen in de wijk aan kunnen deelnemen.
Het voert te ver om hier uitgebreid inhoudelijk op het concept in te gaan, dit zou worden
teruggekoppeld aan de “Denktank”en de huidige klankbordgroep.
Tijdens de klankbordgroep vergadering van 18 juni jl. is de concept notitie
Uitvoeringsprogramma besproken. De klankbordgroep is van mening dat in de notitie het
wijkplatform beschouwd wordt als een onderdeel van het wijkvernieuwingsproject. De
klankbordgroep is van mening dat de twee los staan van elkaar. Wijkvernieuwing is uiteraard
een belangrijk thema binnen het wijkplatform. Afgesproken is dat een nieuw notitie wordt
gemaakt waarin doelstellingen en de vorm van het wijkplatform en o.a. de wijze van
betrokkenheid bij wijkvernieuwing worden uitgewerkt.
Vanuit de Denktank heeft de terugkoppeling waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Vanuit de
klankbordgroep is voorgesteld om in oktober samen met Denktank te overleggen over het
samenvoegen van klankbordgroep en Denktank.
Voorstel “wijkbedrijf” Beijum – Wijkvernieuwing Beijum
In het koersdocument ‘Beijum: het beste van stad en ommeland’ is de koers bepaald van de
wijkvernieuwing. In Beijum ligt vooral de nadruk op de sociale thema’s. Er wordt een aanpak
ontwikkeld waarbij de mens centraal staat, gericht op het vergroten van toekomstperspectief,
werk, meedoen en het versterken van mensen. In dit kader is de notitie Voorstel “wijkbedrijf”
Beijum tot stand gekomen in samenwerking met WerkPro, de Bewonersorganisatie Beijum,
WIJ Beijum en onderdelen van de gemeente Groningen: Gebiedsteam Oost, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk & Inkomen en Maatschappelijke Participatie.
Tijdens een eerste overleg heeft het bestuur aangegeven dat er een duidelijke definitie moet
komen wat de gemeente onder “wijkbedrijf” verstaat en wat de doelstelling is.
De essentie is om initiatieven en activiteiten, die kunnen leiden naar werk, samen te brengen
in een organisatie en daarmee een belangrijke rol te vervullen in het genereren van regulier
en betaald werk.
Op 4 juni 2019 is een brede bijeenkomst georganiseerd waar de uitgangspunten van de
notitie door Minetta Koornstra is toegelicht. Voor het realiseren van het wijkbedrijf zal een
projectleider worden aangesteld. Tijdens deze bijeenkomst is besproken wat de
projectopdracht inhoudt en de vacaturetekst voor de werving van de projectleider.
Afgesproken is om op 17 juni met een klein groepje de vacaturetekst op te stellen.
Winkelcentra’s West en Oost
Eind vorig jaar heeft de gemeente Groningen een onderzoek laten uitvoeren door Wusthuis
en Partners naar de detailhandel en overige voorzieningen in winkelcentrum Oost en West in
Beijum. Daarnaast zijn er in mei en juni 2018 klankbordgroepen geweest voor de
ondernemers en organisaties die in of rond de winkelcentra Oost en West gevestigd zijn. De
bewonersorganisatie heeft hier ook aan deelgenomen.
Op 25 april en 7 mei j.l. zijn er bijeenkomsten geweest waarbij de conclusies van het
onderzoek zijn besproken.
Uit de analyse en vele gesprekken/interviews blijkt dat de problematiek van de beide
gebieden zeer verschillend is. Zo ook de voorgestelde ontwikkelingsrichtingen voor de beide
winkelgebieden.
Voor Beijum-West wordt voorgesteld aan te sturen op behoud van de winkelomvang en
versterking van de kwaliteit. Om dat te bereiken zullen een aantal problemen zoals parkeren,
de busbaan en het laden/lossen van Albert Heijn opgelost moeten worden. Voor Beijum-Oost
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stelt de onderzoeker voor aan te sturen op behoud van een (buurt-) supermarkt en de
ontwikkeling van een opzienbarend en vernieuwend concept met een mix van winkels,
toekomstbestendige voorzieningen en wonen voor ouderen. Daardoor kan er een bruisende
ontmoetingsplek voor jong en oud gaan ontstaan.
Gerrit Krolbruggen.
Vorig jaar heeft Rijkswaterstaat het project naar zich toegetrokken en is begonnen aan een
nieuwe inventarisatie. Het voorkeursvariant van de raad van 2016 heeft geen draagvlak
binnen Rijkswaterstaat. Dit betekent een stap terug in de realisatie van de nieuwe Gerrit
Krolbruggen. Wat voor Rijkswaterstaat van belang is dat de bruggen er komen. Voor de
bewonersorganisatie staat veiligheid in het verkeer rond de Gerrit Krolbruggen op de eerste
plaats. Wordt vervolgd.
Accomodatiebeleid
De gemeente doet onderzoek naar het gebruik van de wijkgebouwen in Beijum en wordt
daarbij gesteund door het adviesbureau KAW. Het doel van de gemeente is om zoveel
mogelijk mensen uit de wijk gebruik te laten maken van de wijkgebouwen. Op donderdag 21
maart is een werksessie gehouden aan de Melsemaheerd om te reageren op de eerste
uitkomsten van het onderzoek:
Samenvatting werksessie Activiteiten en voorzieningen in Beijum Eigen Heerd Melsemaheerd 2, 9736 EN Groningen 21 maart 2019
In de werksessie Activiteiten en voorzieningen in Beijum zijn drie clusters besproken.
Uiteindelijk is er een vierde cluster ontstaan waar ideeën over werden gegeven. Een korte
samenvatting van de ideeën per cluster.
1. Cluster Groene Long (Boerderijum, Trefpunt en de Wiershoeck) Dit cluster richt zich op
groen, natuureducatie, recreatie, jeugd en zorg. De input is op te delen in vier thema’s:
Sport: om het gebied te ontwikkelen werd buitenfitness genoemd. Bijvoorbeeld met stepping
stones en een survivalbaan om mensen uit te dagen om in vorm te komen en blijven. Hierbij
werd geopperd om het terrein van het Trefpunt en Boerderijum aan elkaar te verbinden. Dit
maakt het gebied open en toegankelijk.
Horeca: er blijkt grote behoefte te zijn aan een horecagelegenheid waar dit cluster zich goed
voor leent. Een samenwerking met Boerderijum, Trefpunt en de Wiershoeck biedt kansen
om het gebied levendig te houden. De producten van de Wiershoeck kunnen bijvoorbeeld
gebruikt en verkocht worden in het restaurant in Boerderijum.
Creativiteit: er is ook behoefte aan een cultureel centrum. Het Trefpunt is hiervoor een
geschikte plek door de ruime opzet van het pand. Een permanente expositieruimte of een
creatief parcours door de Groene Long werden genoemd als voorbeelden.
Recreatie: het cluster is groot en groen. Een wijkcamping als weekendactiviteit in de
zomermaanden is een veelgehoorde wens. Het park biedt ook mogelijkheden waar
activiteiten zoals een buitenpodium, speelplekken of natuureducatie kan worden
georganiseerd.
Een voorwaarde om het gebied levendig te houden is betere verlichting. Een idee is om
Beijum als eerste ledverlichtingswijk van Nederland te verlichten. Wanneer het gebied
schoon, onderhouden en verlicht is biedt het gebied veel kansen. De meest opvallende
uitkomst van het gesprek is het idee om Boerderijum in coöperatief verband te kopen met de
buurt, wellicht samen met een ondernemer.
2. Cluster Plein Oost (Eigen Heerd, Groninger Forum bibliotheek, de Wegwijzer en de
Kringloop) Dit plein richt zich op ontmoeting, educatie, participatie en ondersteuning. De
input is op te delen in drie thema’s.
Inrichting van het plein: De uitstraling van het plein is stenig en er is weinig groen. De
verlichting is vaak uit of werkt niet goed. Hierdoor lijkt het plein donker en leeg. Als oplossing
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wordt gestuurd op betere verlichting, meer groen en het betrekken van kunstenaars
bijvoorbeeld in de vorm van creatieve bewegwijzering.
Bereikbaarheid: een veelgenoemde wens is het verbeteren van de bereikbaarheid van het
plein met het openbaar vervoer. Dit zit niet alleen in de plaatsing van een extra bushalte,
maar ook in het toevoegen van doelgroepenvervoer voor bijvoorbeeld ouderen die naar de
bibliotheek willen.
Geef het tijd: bijna iedereen herkent de benodigde impuls die het plein nodig heeft. Door de
komst van Eigen Heerd ontstaat al veel. De impuls die het plein krijgt wordt ook opgemerkt
door de Groninger Forum bibliotheek en de Wegwijzer. Ook zij krijgen al meer bezoekers.
Het plein wordt levendiger en leefbaarder, maar het heeft vooral tijd nodig.
3. Expeditie (De voormalige basisschool aan de Wibenaheerd) Uit de werksessie blijkt de
locatie een uitgelezen plek waar ruimte is voor nieuwe initiatieven die nu nog onvoldoende
plek hebben in Beijum. De input is op te delen in drie thema’s:
Cultureel centrum: in de wijk is er een groeiende behoefte aan activiteiten voor volwassenen
waar kwaliteit en educatie centraal staan. Een veel gehoorde wens is een cultureel centrum
waar creatieve cursussen worden gegeven, een vaste expositieruimte beschikbaar is, maar
waar ook ruimte is voor toneel en muziek. Wijkbedrijf: een wijkbedrijf kan de leefbaarheid in
dit deel van Beijum bevorderen. Het geeft reuring. Een plek waar je bijvoorbeeld
gereedschap kunt lenen, maar ook kan klussen op locatie. Ook werd het creëren van
werkplekken geopperd zodat ondernemers in Beijum ruimte krijgen. Deze plekken zouden
per dag te huur moeten zijn.
Oudere jongerenlocatie: er blijkt behoefte te zijn aan een plek voor de oudere jongeren in
Beijum. De Expeditie kan geschikt zijn als locatie dat ruimte biedt voor de oudere jongeren
om overdag te werken-en-leren en waar zij in de avond overdekt kunnen hangen, muziek
maken en workshops kunnen volgen zoals koken en dansen.
4. Isebrandstheerd
De belangrijkste input die wij vanuit deze extra groep ontvangen hebben gaat om het
betrekken van de bewoners. Door de Beijumers direct te betrekken in de gemeentelijke
bouw-/ontwikkelplannen kan samen met de buurt een plan gemaakt worden voor de invulling
van het terrein. Zo wordt bijvoorbeeld het gemis aan een ontmoetingsplek in dit deel van de
wijk zo goed mogelijk ingevuld.
Werkgroep Groen, grijs en verkeer.
De Groene Long : Maart j.l. overlegden de Klankbordgroep Groene Long en de gemeente
over de voorstellen van de gemeente voor een nieuw beheerplan voor de Groene
Long. Afgesproken werd toen dat de gemeente nog vóór de zomervakantie met een
aangepast voorstel zou komen voor een vervolgoverleg. Dat voorstel ligt er echter nog niet
en de Klankbordgroep heeft de gemeente daarop aangesproken. De Groene Long is een
belangrijk gebied in de wijk, de afgelopen jaren is veel geld geïnvesteerd is vernieuwing van
het park en er moet snel duidelijkheid komen over hoe het nu verder gaat met inrichting,
gebruik, onderhoud en beheer. De gemeente is aan zet.
Uitvoering Bomenplan Beijum : Zoals bekend is enige tijd geleden het Bomenplan Beijum
vastgesteld en op verschillende locaties in de wijk is de uitvoering in volle gang. Daarbij is
het overigens de afspraak dat omwonenden tijdig op de hoogte worden gesteld van de
uitvoering van delen van dat bomenplan en daar nog op kunnen reageren. Vooral de
werkzaamheden langs de Zuidwending zullen weinig Beijumers ontgaan zijn. Daar zijn
immers vele tientallen populieren gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De werkgroep
Groen, grijs en verkeer van de Bewonersorganisatie Beijum heeft onlangs een aantal
plekken in de wijk geschouwd en heeft de gemeente laten weten dat de met veel geld fors
aangepakte oever van de Zuidwending volstrekt onvoldoende onderhouden wordt: bankjes
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raken overwoekerd door wildgroei, afgebroken boompalen, niet gemaaide boomspiegels,
veel ruigtekruiden. De werkgroep heeft de gemeente verzocht hier actie op te ondernemen.

Verder zullen de volgende zaken voor de komende tijd verder van belang zijn:
Het verder uitbouwen van het fysieke Wijkplatform .
De voortgang en ontwikkelingen van de wijkvernieuwing .
Contacten leggen met bewonerscommitees.
Op 2 oktober zijn we uitgenodigd op de bewonersavond van Stichting Limor aan de
Hiddemaheerd.
Een aangepast beleid t.a.v. financiële bijdragen voor activiteiten in de wijk o.a.:
- Kerstpakkettenactie
- AED’s in de heerden
- Dirt Park (Crossbaan)
- Seniorenclub
Verder is samen met Natuurmonumenten gekeken hoe het plukbos kan worden opgeknapt
en onderhouden. Het is indertijd door bewoners bedacht en i.s.m de gemeente opgezet,
maar in de loop van de jaren niet goed bijgehouden.
Verder wordt samen met Stadsbeheer gekeken hoe het staat met het Pedaalpad. Door de
boomwortels wordt het pad zodanig ondermijnd dat het een gevaar vormt voor fietsers.
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Agendapunt 5

Werkplan 2020

Het samenbrengen van de diverse organisaties in de wijk door o.a. afstemming activiteiten,
stimuleren van overleggen, wederzijdse ondersteuning blijft ook in 2020 een van de
speerpunten voor het bestuur. Daarnaast is het uitbreiden/zoeken van contacten met
organisaties/instellingen in de wijk die tot nu toe voor ons niet in zicht een belangrijke taak
die we op ons nemen. Participatie in de verdere ontwikkelingen en voortgang binnen de
wijkvernieuwing blijft een belangrijke plaats innemen.
Het zijn drukke tijden voor het bestuur en in 2020 zal de druk niet afnemen eerder toenemen.
Gezien het beperkte aantal bestuursleden zoekt het bestuur mensen die bereid zijn om het
bestuur te komen versterken en zich actief willen inzetten, bestuurlijk of als ondersteuning/
vertegenwoordiger in een van de werkgroepen waarin de BOB participeert.
Wijkplatform
Zoals in de voortgangsrapportage al is vermeld is een begin gemaakt met het realiseren van
een fysieke platform. In de notitie die is besproken in de klankbordgroep wijkvernieuwing
staan de doelstellingen van het wijkplatform centraal. Verder staan in de notitie de zaken
benoemt waar het wijkplatform zich concreet bezig gaat houden.
In het voorstel “wijkbedrijf” Beijum wordt het wijkbedrijf als startpunt genoemd: Het wijkbedrijf
heeft een belangrijke functie in Beijum. Het wijkplatform bestaat uit wijkbewoners en
wijkorganisaties die activiteiten initiëren, aansturen en op elkaar afstemmen. Het wijkplatform
dient invloed te hebben op de inhoud en de ontwikkelrichting van het wijkbedrijf Beijum. Het
wijkbedrijf heeft in afstemming met het wijkplatform daarom een rol in het dichter bij elkaar
brengen van partijen en bestaande activiteiten, maar ook om nieuwe initiatieven op te zetten.
Om het bovenstaande te realiseren, of in ieder geval de eerste stappen te zetten is veel inzet
en mankracht nodig.
Speelplekken
Stadsbeheer heeft op 17 september tijdens het overleg met de werkgroep de voorlopige
planning 2020 aangegeven. Het programma wordt definitief vastgesteld als de gemeente de
begroting in november in de raad heeft besproken.
Stadsdeeloverleg bewonersorganisaties.
Eind vorig jaar heeft het bestuur de bewonersorganisaties van De Hunze, Lewenborg,
Oosterhogebrug en Korrewegwijk uitgenodigd voor een informele bijeenkomst inclusief
etentje in het Heerdenhoes. Insteek was toen ontwikkelingen rondom de Gerrit Krolbruggen.
Het bestuur gaat hieraan een vervolg geven door vaker een stadsdeelbijeenkomst
bewonersorganisaties te organiseren. In het verleden zijn zulke bijeenkomsten ook
georganiseerd.
Verbindingsbus
Voor de toekomst zal er een oplossing moeten komen voor wat betreft de
verantwoordelijkheid t.a.v. het project en hoe een en ander financieel afgedekt wordt.
Momenteel betalen wij voor de stallingskosten en het onderhoud. Samen met het GBO, maar
ook met de stakeholder, zal een en ander afgestemd moeten worden.
De verbindingsbus wordt vooral gebruikt voor de braderijen en festiviteiten in de wijk.
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Uitbouwen verdere contacten
Stichting Limor heeft contact gezocht met het bestuur en uitgenodigd om hun
bewonersavond bij te wonen. Het bestuur wil de contacten met de Stichting uitbouwen en
kijken wat we voor mensen van Limor kunnen betekenen en andersom.
LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Zij
zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en
nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden,
mensen met psychische problemen of schulden. Vaak een combinatie van problemen. En
omdat problemen nooit op zich staan, stemmen ze hun aanpak altijd af op iemands situatie
en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.
We willen kijken of de Buurtconciërges of de Verbindingsbus een samenwerkingsverband
kunnen aangaan met Limor.

Uitbreiding ondersteuning activiteiten
Ook in het jaar 2020 gaan we diverse bewonersactiviteiten ondersteunen. In tegenstelling tot
voorafgaande jaren worden de criteria wat soepeler:
Initiatieven die gerealiseerd zijn en waarvan het bestuur vindt dat het een jaarlijks
terugkerend evenement kan/ verdiend te zijn, kunnen in aanmerking komen voor
ondersteuning. Hierin zal het bestuur een actievere rol in spelen en de organisatoren op de
mogelijkheid van ondersteuning wijzen. Ook zal het meer aandacht krijgen in de publiciteit.

Werkgroep Groen, grijs en verkeer
Kardingerplas en blauwalg: ook deze zomer toch weer mis. In de juni-editie van de
Beijumer stonden uitgebreide artikelen over de blauwalgproblemen in de Kardingerplas
waaronder een opsomming van maatregelen die de afgelopen jaren al genomen zijn tegen
de blauwalgoverlast. 30 Oktober is er een vervolgoverleg van waterschap Noorderzijlvest, de
gemeente, het petitiecomité Zilvermeer Schoon en de Bewonersorganisatie Beijum (BOB)
over de stand van zaken.
Gerrit Krolbruggen: Rijkswaterstaat heeft de realisatie van de nieuwe Gerrit Krolbruggen
naar zich toegetrokken. Het geheel is weer naar de tekentafel. Afwachten hoe het een en
ander zich gaat ontwikkelen.
Nog niet zo lang geleden in met een plan van aanpak voor de situatie bij de Krolbrug in het
kader van de vervanging van die brug. In dat plan was o.a. een ongelijkvloerse kruising
opgenomen met de Ulgersmaweg voor het van de Korreweg afkomende (brom)fietsverkeer.
O.a. de BOB en de bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) waren vooral
ook over dat laatste idee op zich positief, omdat daarmee de veiligheid voor (brom)fietsen op
de kruising flink toe zou nemen. Het ontwerp zag er bovendien goed uit, bijvoorbeeld zonder
een sociaal vaak als onveilig ervaren tunnel. Rijkswaterstaat heeft de projectleiding van de
vernieuwing van de Gerrit Krolbrug overgenomen en opeens is het ontwerp van destijds niet
meer 'goed uitvoerbaar': er moet (opnieuw) een nieuw ontwerp komen. Rijkswaterstaat en
gemeente hebben laten weten om 1 oktober a.s. met de klankbordgroep (waar ook de
Bewonersorganisatie deel van uit maakt) verder te willen overleggen. BOB en BHS zijn van
mening dat in dat verband ook opnieuw gekeken moet worden naar de variant waarbij het
autoverkeer helemaal van de Krolbrug wordt geweerd.
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En…… (discussiepunt)
Hoe verder met voortzetting van de Bewonersorganisatie in combinatie met het Wijkplatform.
De inloopavonden op de tweede donderdag van de maand in de Wegwijzer worden onder
auspiciën van de bewonersorganisatie gehouden. Volgend voorjaar loopt het mandaat van
het bestuur af…..
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Agendapunt 6
Exploitatiebegroting jaar 2020 van de Bewonersorganisatie Beijum

De begroting is opgemaakt in het format zoals ook gebruikt door de Gemeente voor de
vaststelling subsidie wijkorganisaties.
De in te dienen begroting voor de Gemeente bestaat uit de drie hoofdrubrieken.
Alle uitgaven en inkomsten dienen aan een van deze hoofdrubrieken toegerekend te worden.
Dit, indien van toepassing, op basis van een verdeelsleutel.

Algemeen
•

bestaat uit de organisatiekosten: kosten voor ondersteuning en administratie,
telefoon, etc. Dit is een vast basisbedrag. Indien de uitgaven hoger zijn dan het
basisbedrag komen deze ten laste van de organisatie.
Communicatie:
•

de kosten die gemaakt worden voor informatie verstrekking, zoals een krant en/of
website, huurkosten
Activering:
•

de kosten, direct of indirect, die gemaakt worden ten behoeve van het ontplooien van
activiteiten of het stimuleren van deze. Dit zijn kosten zoals bestuurskosten,
werkgroep kosten, ledenvergaderingen, ondersteuning van heerden, ondersteuning
wijkactiviteiten, werkplan overig en eventuele huurkosten.

De nieuwe Algemene Subsidie Verordening gemeente Groningen 2019 (ASV) die per 1 juli
2019 in werking is getreden.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe ASV zijn de oude subsidie- verordeningen
van Groningen, Haren en Ten Boer geharmoniseerd, zodat er nu één ASV geldt voor
de gehele gemeente. Alle subsidies die vanaf 1 juli 2019 worden verstrekt vallen
onder deze nieuwe ASV. Subsidies die voor 1 juli 2019 zijn verstrekt vallen nog onder
de oude regelgeving en de daaraan verbonden verplichtingen. Die verplichtingen
staan in uw beschikking.
Wat is de ASV?
De ASV bevat regels over de wijze waarop subsidies worden aangevraagd, verleend
en vastgesteld. Ze beschrijft dus vooral het proces van subsidieverlening en niet de
reden waarom er subsidie verleend wordt. De inhoudelijke criteria voor de verlening
van subsidie worden beschreven in de nadere regels per beleidsterrein.
Wat is er veranderd?
Veranderingen voor structurele subsidieaanvragen (jaarlijks terugkerend):
Tussenrapportage en aanvraag gecombineerd
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Voor 1 oktober dient u uw aanvraag in voor een structurele subsidies (jaarlijks
terugkerende aanvraag) voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Bij die
aanvraag verwachten we ook een inhoudelijke en financiële rapportage over de
realisatie en de prognose over het lopende jaar.
In de oude ASV was het aanleveren van een tussenrapportage alleen verplicht voor
subsidies boven de 45.000 euro. In de nieuwe ASV dienen alle aanvragers van een
structurele subsidie een tussenrapportage aan te leveren.
Algemene wijzigingen voor alle subsidieaanvragen: Noodzakelijke kosten
In veel nadere regels was al opgenomen dat er gesubsidieerd werd op grond van
noodzakelijke kosten. Dit is nu als een algemeen uitgangspunt opgenomen in de
ASV. Nieuw is de bepaling dat, op grond van een door gemeente en gesubsidieerde
partij gezamenlijk op te stellen risicoprofiel, vermogensopbouw uit een positief
resultaat onder omstandigheden kan worden toegestaan.

Inhoudelijke en financiële rapportage
over de realisatie en de prognose over het lopende jaar.

Activiteiten waarin de BOB participeert en nog zal bijdragen in het laatste kwartaal 2019:
•

Burendag

•

Braderijen/ Verbindingsbus

•

Kerstpakketten actie

•

Oliebollenontmoeting

•

Nieuwjaarsborrel organisaties

•

Kerstdiner/ Ontbijt

•

Winter Doe Markt

Het is prettig te mogen constateren dat de in 2016 vastgestelde Missie & Visie van de
Bewonersorganisatie Beijum steeds meer duidelijke lijnen krijgt. Participatie in en
samenwerking met de diverse stakeholders in de wijk en deelname aan activiteiten laten een
positief verloop zien.
Ook wordt er steeds vaker financiële ondersteuning gevraagd vanuit de wijk in het algemeen,
zoals o.a. een bijdrage van € 525,00 voor de aanschaf van een AED in de Jensemaheerd,
bijdrage € 400,00 aan Vuurplaats Beijum en een bijdrage van € 275,00 aan Dirtpark Beijum.
Voor het opnieuw (kunnen) inzaaien van het Plukbos is er op verzoek van
Natuurmonumenten een bijdrage van € 800,00 gedaan.
Daarnaast worden de kosten voor de stalling van de Verbindingsbus (lees aanhanger) en de
inhoud hiervan zoals bv. de marktkramen en luchtkussen geheel gedragen door de BOB, dit
ter ondersteuning van wijkactiviteiten zoals de Braderijen en buurt evenementen. Dit in goed
overleg met het Gebiedsteam Oost. (Een bijdrage vanuit het gebiedsteam is afhankelijk van
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het in te dienen werkplan en daarbij behorende begroting). Ook zal er een en ander nog
gerepareerd (moeten) worden.
Helaas, maar wel zoals verwacht, is er een bedrag van € 1880,00 aan teveel ontvangen
subsidie over het jaar 2018 terugbetaald aan de Gemeente. Dit komt ten laste van het eigen
vermogen. Een andere onverwachte uitgave is een ontvangen rekening van de LAVG/ Bos
incasso van € 1687,00. Dit betreft een afhandeling van een rechtszaak/ vordering uit het jaar
2005 vanuit het toenmalige bestuur van de BOB. Ook deze is ten laste van het eigen
vermogen.
Het voorgaande geeft derhalve op het financiële overzicht bij de Kosten Algemeen in de
kolom cumulatief een grote afwijking weer ten opzichte van de begroting jaar 2019.

De exploitatiebegroting 2020 op de volgende pagina bestaat uit 3 kolommen, elk
spreekt voor zich.
Cumulatief gezien lopen de uitgaven voor activiteiten in de pas. Zoals het er nu voor staat zal
de verstrekte subsidie 2019 de begrootte uitgaven dekken en opgesoupeerd worden.
De posten de verbindingsbus en het buurtconciërge project zijn voor 2020 definitief
opgenomen in de begroting. Voor beide posten geld dat deze projecten een bestaansrecht
hebben en moeten houden. De verwachting/ prognose is ook dat er het komende jaar
verdere uitbreiding komt voor het aantal vrijwilligers t.b.v. Buurtconciërge team.
Deze beide posten, en de hoger begrootte posten heerdenondersteuning en Werkgroep
Senioren (hedendaags de werkgroep Beijum voor Beijum) zijn debet aan het
begrotingstekort voor het jaar 2020 van € 5186,00.
Voor het jaar 2020 zal de Bewonersorganisatie dit tekort kunnen dekken vanuit de
opgebouwde reserves. Voor de daarop volgende jaren zullen er andere afwegingen gemaakt
moeten worden en is een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Wijkplatform
Beijum en Wijkbedrijf Beijum.
Voor wat betreft de post wijkkrant bij Communicatie hopen wij er voor januari 2020 met het
bestuur van Stichting Trefpunt uit te komen over de kostenverdeling en lasten aangaande de
wijkkrant de Beijumer.

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum,

Naomi Rumaloine, penningmeester
Rein van der Velde, 2e penningmeester
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EXPLOITATIEBEGROTING jaar 2020
Bewonersorganisatie Beijum

bedragen in euro's

LASTEN
Begroting 2020

Begroting 2019

Kosten algemeen

Cumulatief
T/M 15-09-2019

Ontvangsten college en raad

50

50

Rente en bankkosten

180

160

120

Vrijwilligersvergoedingen

360

350

135

Telefoon, internet

50

50

20

Huisvestingskosten

200

200

0

WA verzekering

210

193

196
16

administratiekosten

80

170

kantoorartikelen

195

175

75

Overige algemene kosten

195

155

3567

Totaal algemeen

1.520

1.503

4129

Communicatie
Wijkkrant

3.965

4.500

1303

Website

1.175

1.150

625

Flyers, folders

525

600

394

Spreekuur

120

240

120

Huisvesting voor communic.
Overige communicatiekosten

125

Totaal communicatie

100
5.910

6.590

2442

Activering
Wijkbezoeken
Groen, Grijs en verkeer
Ledenvergaderingen
Bestuursvergaderingen
Wijkraden/ activiteitenoverleg
Verbindingsbus/ ondersteuning wijkactiviteit

45

40

1.790

1.560

1.017

300

160

296

1.740

1.620

1.280

120

150

98

2.100

1.596

Heel-de-buurt vergaderingen

400

600

Stadsdeeloverleggen

100

40

40

2.000

2.000

1.145

Buurtactiviteiten
Huisvesting voor activering

-

-

-

390

495

heerden ondersteuning

1.200

820

875

werkplan divers

1.750

1.500

1.172

Werkgroep Senioren 50+ Beijum (WOB)

1.500

1.000

900

Project Buurtconciërges

2.400

2.400

850

100

100

Publiciteitskosten

Overige kosten activering
Totaal activering

Som van de lasten

EXPLOITATIEBEGROTING jaar 2020
Bewonersorganisdatie Beijum

12.485

9.434

23.365

20.578

16.005

bedragen in euro's
Begroting 2019

1.500

1.500

Subsidie communic./activ.

18.180

18.180

Correctie ivm bezuiniging 2014

-1.501

Saldo subsidie 2020 BOB

45

15.935

Begroting 2020
Basissubsidie

120

18.179

-1.501
-5.186
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18.179

-2.399

Agendapunt 7.
Eventuele actuele wijkzaken die bij de agendavaststelling (agendapunt
1) zijn ingebracht

Agendapunt 8.
Rondvraag.

Agendapunt 9.
Planning volgende ledenvergadering.

Agendapunt 10.
Sluiting.
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