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Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, spreekt ambtsgebed uit, heet aanwezigen welkom. Agenda wordt conform gevolgd.

Voorzitter

Bestuursprogramma 2014 – 2018, inclusief benoeming wethouders en ontheffing
woonplaatsvereiste (rv nr 019)
Wijnstra
Vier jaar geleden stond het CDA in deze raadzaal met een uitgebreide presentatie. Vandaag doet het CDA dat op een wat andere manier, beperkt zich tot de procedure zoals die
tot dit moment is doorlopen. Dat de gemeenteraadsverkiezingen al weer lang geleden lijken
heeft alles te maken met het drukke en hectische proces van de afgelopen weken. Een
week na de verkiezingen van 19 maart was er op 27 maart het duidingsdebat, een nieuw fenomeen in Bedum: er is gekozen om in de openbaarheid te discussiëren en niet achter gesloten deuren, dit mede vanwege de slechte ervaringen van 4 jaar geleden. Het CDA is GB
dan ook dankbaar dat zij de raadsfracties die ruimte heeft gegeven. Heeft niet de intentie de
argumenten van die avond over te doen maar de uitkomst van het duidingsdebat was wat
het CDA betreft helder: de collegepartijen winnen en de oppositie verliest. Dit laatste is opvallend omdat een oppositiepartij vaak wint in de verkiezingen. Conclusie in het duidingsdebat was dat het logisch zou zijn om als eerste de voortzetting van de huidige coalitie te onderzoeken. De GB-fractie dacht daar, zo bleek ook op die avond, anders over en nam de tijd
voor nader onderzoek en gesprekken. Ondanks de toezeggingen dat er contact zou worden
opgenomen met alle partijen is er slecht 1 keer gesproken met de CDA-fractie. Na een periode van 3 weken waarin het CDA geduld heeft betracht terwijl gemaakte afspraken niet
werden nagekomen heeft het CDA op 9 april het initiatief overgenomen. Op vrijdag 11 april
jl. heeft een eerste verkenning plaatsgevonden tussen de drie partijen. Al snel bleek dat er
grote mate van overeenstemming was, hetgeen na 3 weken geleid heeft tot het voorliggende
bestuursprogramma: een programma op hoofdlijnen. Net als 4 jaar geleden is de oppositie
benaderd om mee te denken in dit traject en met speerpunten te komen. De VVD heeft de
coalitie een overzicht gegeven van haar 5 speerpunten. Deze konden grotendeels verwerkt
worden, c.q. stonden al in het voorliggende conceptplan. Dit heeft ertoe geleid dat de VVD
verder wil gaan dan het gedogen van het voorliggende plan en het zelfs heeft ondertekend.
Het is uniek dat zo'n grote meerderheid de plannen op hoofdlijnen kan ondersteunen. Dit betekent niet dat daarmee het dualisme en de oppositie weg is. Het CDA, maar ook de andere
coalitiepartijen zullen het college kritisch blijven volgen en waar nodig op onderdelen met
andere voorstellen blijven komen, maar deze 4 partijen kunnen het programma op hoofdlijnen ondersteunen. Het CDA heeft naast deze 4 partijen ook de inwoners en enkele stakeholders gevraagd mee te denken. Het CDA geeft iedereen tot 29 mei gelegenheid tot re2.
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acties en is ook zeer benieuwd naar reacties van burgers. Er wordt vanavond dus nog geen
collegeprogramma vastgesteld. Het voorliggende stuk wordt ondertekend, maar de reacties
van burgers en stakeholders worden meegenomen in het definitieve programma, dat op 19
juni a.s. door de raad zal worden bekrachtigd. Dat is een dikke maand verder; het CDA
hoopt dat de stoelen van GB dan ook weer bezet zijn. Heeft hierover op 24 april jl. een verklaring voorgelezen, hoopt dat er dan weer invulling aan deze plekken wordt gegeven.
Vz./burg. heeft raad geïnformeerd dat hij op 24 juni, na de meivakantie, zal spreken met de
GB-fractie. Het CDA heeft vanaf het duidingsdebat de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht, realiseert zich hoe gevoelig dit punt ligt bij de GB-fractie. Was dan ook
blij die avond te horen dat er een eerste gebaar gemaakt werd, maar moet, gelet op berichtgeving in kranten, sinds gisteren constateren dat een aantal afspraken helaas anders wordt
geïnterpreteerd of misschien niet wordt nagekomen. De ervaring die het CDA heeft gehad
met het niet terugbellen blijkt nu dus ook de burgemeester te overkomen. Vindt het jammer
dat er na gemaakte afspraken vervolgens aanvullende eisen op tafel worden gelegd. Betreurt de eis al helemaal dat de CdK hierbij betrokken moet worden, hoopt echt dat men een
streep kan zetten achter het fenomeen dat men met elkaar moet communiceren via de pers.
Men dient aan deze tafel met elkaar te communiceren cq. commentaar op elkaar te leveren,
het is ongepast dat men de pers opzoekt om zijn geluid te laten horen. Wb. De extra eis die
GB stelt dat de CdK hierin wordt betrokken, lijkt terughoudendheid het CDA op dit dossier
het meest gepast. Overigens is bekend dat de CdK er in het verleden een goede gewoonte
van gemaakt heeft om bij zo'n bezoek niet één enkele partij, maar de gehele raad te raadplegen, en het CDA heeft goede hoop dat dat ook nu het geval zal zijn als hij naar Bedum
komt.
De PvdA wil uiteraard ook iets over het gevolgd proces zeggen. Wil nog kort iets zeggen
over de positie van GB omdat de PvdA dat nog niet eerder heeft uitgesproken. Het initiatief
lag bij GB, de PvdA heeft 2 keer voorgesteld een gesprek met elkaar aan te gaan, beide keren is dat afgezegd en is GB er niet op ingegaan. Het CDA heeft vervolgens het initiatief
genomen. De complete fracties en fractievoorzitters zijn meermalen bijeen geweest. Voorliggend bestuursprog. wordt pas a.s. juni vastgesteld. Hecht er zeer aan dat dat voorgelegd
wordt aan de inwoners die daartoe zijn opgeroepen in de krant en op de gemeentesite.
Hoopt dat er flink gebruik van gemaakt wordt evenals door instellingen, ondernemers en bedrijvenverenigingen. De PvdA vindt dat er een prima programma voor de komende periode
ligt zonder teveel details: dat is ook de kunst, er moet ook iets overblijven om hier aan tafel
over te discussiëren. Het is een richtinggevend programma op hoofdlijnen, dat raakt ook de
kern van verhouding college & raad. De raad geeft opdracht, het college voert, plat gezegd,
uit. De nadere voorstellen vanuit dit programma waarmee het college terugkomt bij de raad
zijn natuurlijk veel concreter dan dit programma. Laat men vervolgens hier de discussie voeren, hopelijk met voldoende oppositie; is er echter van overtuigd dat de aanwezige fracties
ook goed in staat zijn heel scherp over die concrete voorstellen te debatteren. Hier en daar
was het voor de partijen bij de opstelling van het bestuursprogramma een kwestie van geven
en nemen; dat hoort bij het spel; wil nog wel benoemen dat wanneer er in de toekomst een
initiatief komt wellicht van buiten de raad om de zondagopenstelling van winkels te onderzoeken, de PvdA dat graag tegemoet ziet. Vindt het tot slot van grote symbolische waarde
dat ook de VVD-fractie die evenals GB het concept bestuursprogramma toegezonden heeft
gekregen en waarmee er goede gesprekken geweest zijn, dit bestuursprogramma omarmt,
schat dit zeer hoog met name ook met het oog op de komende 3 decentralisaties die men
het hoofd zal moeten gaan bieden. Komt tot slot op de wethouderkeuze. De kandidatenlijst
van de PvdA bood onvoldoende om daaruit een wethouderskandidaat te destilleren. Daarom
is over de gemeentegrens heen gekeken. Natuurlijk had de PvdA-fractie meegekregen dat
Jan Willem van de Kolk vlak na de zomervakantie vorig jaar heeft aangegeven bij de gem.
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Stadskanaal na 16 jaar ruimte te willen geven voor "vers bloed" aldaar. De PvdA-fractie
heeft daarop verschillende gesprekken gevoerd met Jan-Willem van de Kolk. Die zijn uiterst
plezierig verlopen zonder dat men onkritisch naar elkaar toe was. Men heeft elkaar goed leren kennen en de PvdA-fractie is ervan overtuigd dat men met Jan Willem van de Kolk veel
bestuurlijke ervaring binnenhaalt en ervaring met diverse portefeuilles waar de gem. Bedum
echt voordeel van zal hebben. Vooruitlopend op de procedure wil hij alvast aangeven veel
vertrouwen te hebben in het nieuwe college en dat college veel succes toewensen en al in
eerste termijn voor de PvdA instemming betuigen met de beslispunten 2, 3 en 4. Beslispunt
1 komt nog terug in juni ter vaststelling.
Bij de presentatie van het nieuwe Bestuursprogramma 2014 – 2018 ontkomt men niet aan
een korte terugblik. Men heeft een raadsperiode achter de rug met een college van CDA,
PvdA en ChristenUnie en een bestuursprogramma met de aansprekende titel: “Besturen
binnen smalle(re) marges”. Die titel bleek toen heel goed gekozen. In een economisch
moeilijke periode werden namelijk vooral in de jaren 2011 en 2012 omvangrijke bezuinigingsoperaties uitgevoerd. Daardoor werd tijdig ingespeeld op een aanzienlijke vermindering
van de gemeentelijke financiële mogelijkheden en konden sluitende meerjarenbegrotingen
worden gepresenteerd onder een gematigde belastingdruk. Toch werd in de afgelopen
raadsperiode financiële ruimte gevonden voor noodzakelijke investeringen. Bijvoorbeeld in
bermverharding voor de buitenwegen, in een kunstgrasveld en voor vervanging van installaties van het zwembad. En voor de toekomstige oostelijke ontsluitingsweg van FCD werd
een bedrag van € 1 mln. gereserveerd. Dit alles neemt niet weg dat er permanente zorg is
en blijft over de gemeentelijke financiën van Bedum. Het weerstandsvermogen moet goed
afgestemd blijven op de aanwezige risico’s. De financiële marges zijn inderdaad smaller
geworden. Het voorliggend Bestuursprogramma 2014 – 2018 is in feite een voortzetting
van het beleid van de afgelopen jaren. Dat beleid is tot inzet gemaakt bij de gemeenteraadverkiezingen in maart jl. Ondanks impopulaire bezuinigingsmaatregelen die genomen moesten worden, hebben de inwoners van Bedum het betrokken en gedegen beleid van de coalitiepartijen niet alleen opgemerkt en beoordeeld, maar beloond met twee zetels winst. Dat is
een duidelijk signaal van de kiezer. De ChristenUnie is er natuurlijk dankbaar voor. Het
geeft ook moed en vertrouwen voor de voorliggende raadsperiode waarin - meer dan 4 jaar
geleden - nog ingrijpendere zaken op de gemeente afkomen waarop adequaat en met goed
beleid moet worden geacteerd. Dat vereist als eerste een goede voorbereiding. Die voorbereiding is voor sommige aandachtsvelden (decentralisaties in het sociale domein en herindeling) al in de vorige periode begonnen en zal in de komende jaren krachtig moeten worden
voortgezet. Zo gaat het bij de nieuwe taken in het aandachtsveld van het sociale domein ondermeer om aandacht voor de medemens en goede zorg voor iedereen, in het bijzonder voor
kwetsbare mensen in de samenleving en kinderen. Die liggen de ChristenUnie na aan het
hart. Mede daarom wil de ChristenUnie deel uitmaken van dit nieuwe college. Voor het behartigen van de belangen in het belangrijke sociale domein levert de fractie een deskundig
en betrokken wethouder in de persoon van Menne van Dijk. De titel voor het nieuwe Bestuursprogramma 2014 - 2018 geeft wat de ChristenUnie betreft goed aan onder welke vlag
zij de komende vier jaar wil werken: “Vertrouwen, verbinden en verantwoorden”: werken
aan vertrouwen (naar alle raadsfracties en naar het college, maar zeker ook naar de inwoners van de gemeente); werken aan verbinden (wat de ChristenUnie betreft een logisch
vervolg op vertrouwen) en werken aan verantwoorden (het oordeel over het gevoerde beleid laat de ChristenUnie aan de kiezers over 4 jaar). Vanavond worden de wethouders benoemd. Zij staan met de raadsleden aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en zullen
verantwoording dragen voor het uit te voeren beleid. Dat beleid ziet de ChristenUnie onder
de gegeven omstandigheden het beste uitgevoerd door een homogeen college met geroutineerde bestuurders. De ChristenUnie spreekt graag vanaf deze plaats haar vertrouwen in
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de voorgedragen wethouders uit. Dat neemt echter niet weg, dat de fractie het college kritisch blijft volgen op beleid en uitvoering, zoals het college dat ook van de ChristenUnie gewend is. Dat is belangrijk, temeer daar de oppositie voorlopig verstek laat gaan en haar controlerende taak niet wenst uit te voeren waarvoor ze in maart jl. wel is gekozen. Het college
weet zich voor de uitvoering van het bestuursprogramma op voorhand gesteund door de
VVD die het bestuursprogramma onderschrijft. Het is een programma op hoofdlijnen vanwege de voortdurende grote onzekerheden waar de gemeente mee heeft te maken: onzekerheden over de herindeling; onzekerheden over de financiële positie van de gemeente in
verband met de bijdragen die zij moet leveren in de verdere terugdringing van het financieringstekort van het Rijk; en financiële onzekerheden die de decentralisaties met zich mee
zullen brengen. De ChristenUnie wenst het college bij de uitvoering van het bestuursprogramma graag veel wijsheid toe en Gods zegen. De fractie van de ChristenUnie steunt de
voorgestelde besluiten m.b.t. het bestuursprogramma zoals die zijn verwoord in het raadsvoorstel.
Wijst erop dat voorliggend raadsvoorstel is gemaakt onder verantwoordelijkheid van het college, dat in dit geval alleen maar had op te schrijven wat er vanuit de raad werd aangedragen. Nadat dit was opgeschreven heeft ook de VVD haar instemming met het programma
betuigd. Dus de overeenstemming zoals vermeld op pag. 1 is een overeenstemming tussen
PvdA, CDA, ChristenUnie èn VVD.
Ook de VVD heeft net als het CDA, de PvdA en de ChristenUnie een intensieve verkiezingscampagne achter de rug, met als resultaat dat voornoemde partijen 11 van de 15 zetels
bemachtigd hebben. Het huidige college is van 8 naar 10 zetels gegaan: dit is een prestatie
van formaat. De burger heeft zijn vertrouwen uitgesproken in dit college en geeft de coalitie
een mandaat om ook de komende 4 jaar een nieuw college te vormen. Ook de VVD heeft
stemmen gewonnen en meer dan 40% meer stemmen behaald, waaruit blijkt dat de kiezer
ook in de VVD vertrouwen heeft uitgesproken. Dat de VVD gevraagd is zich als vierde
partij bij de coalitie aan te sluiten beschouwt zij als een vorm van waardering voor haar inzet
voor deze gemeente. De VVD is dan ook enorm trots op het bereikte resultaat. De VVD
wil de 3 overige coalitiepartijen danken voor het door hen gestelde vertrouwen in de samenwerking met de VVD. De ruimte die de VVD van de coalitie heeft gekregen voor de
bijdrage aan het bestuursprogramma is zelfs meer dan verwacht. De VVD herkent zich in
grote mate in het bestuursprogramma: veel van de door haar ingebrachte punten zijn daarin
verwerkt. De VVD realiseert zich dat politieke samenwerking betekent dat je compromissen moet sluiten. De VVD doet dat, in de wetenschap dat er veel belangrijke onderwerpen
op de gemeente Bedum afkomen de komende jaren. Het is voor de inwoners van Bedum
beter om de zaken in constructieve samenwerking te behartigen en niet alle energie te verspillen aan het uitvergroten van onderlinge verschillen. De VVD heeft er vertrouwen in dat
dat met alle samenwerkende partijen op een efficiënte manier tot effectieve resultaten zal
leiden. De VVD is ook blij met de keuze om geen dichtgetimmerd programma te presenteren, maar wel een duidelijke koers te bepalen: dat geeft mogelijkheden voor een eigen inbreng in de komende jaren. Die mogelijkheden zal de VVD uiteraard benutten, als dat kan.
Eén belangrijk punt wil de VVD benoemen. De partijen zijn samen overeengekomen om de
lasten voor de inwoners pas te verhogen nadat er kritisch naar kostenbesparing binnen de
eigen bedrijfsvoering is gekeken. Tekorten dichten door lasten te verzwaren is voor deze
coalitie niet de eerst aangewezen optie. De VVD streeft ernaar zoveel mogelijk de oorzaak
aan te pakken. Ook de inbreng van de VVD op het gebied van samenwerking en personele
inbreng mag er zijn. De VVD kan niet anders dan trots op en tevreden zijn met de tot stand
gekomen samenwerking. De jarenlange inzet van de VVD in diverse commissies en projecten die Bedum op de kaart hebben gezet, is waar de VVD zich ook nu nog zeer actief
voor inzet. Die inzet heeft er mede toe geleid dat de overige coalitiepartners de VVD een
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plek in de coalitie gunnen. Enkele voorbeelden waar de VVD zeer actief in deelneemt zijn
o.a. het Centrumplan en de oostelijke ontsluiting voor vrachtverkeer FCD. Dit zal het imago
en de uitstraling van de gemeente Bedum ook voor de komende jaren versterken. Ook hier
is de VVD trots dat zij haar steentje heeft kunnen bijdragen aan het uiteindelijke resultaat,
zeker als oud-Bedumers je aanspreken en zeggen "Bedum heeft weer lef en uitstraling. Het
is een pracht dorp aan het worden." Dat doet hem goed als Bedumer en maakt hem dankbaar als raadslid hieraan te hebben mogen bijdragen. De inbreng van de VVD op het vlak
van het sociale domein en de decentralisaties is niet gering geweest. De VVD wil daarin
een stevige bijdrage leveren met de specialistische inbreng van Sietske Journée. Deze coalitie voelt zich gesteund door de kiezers van de gemeente Bedum, een coalitie die samen projecten ten uitvoering brengt, samen tegenslagen verwerkt en oplost; samen voorstellen doet
ter verbetering en opbouw van deze mooie gemeente. Tot slot het volgende. In de voorgaande jaren heeft hij als fractievoorzitter het even binnenlopen bij dit college als hartverwarmend ervaren. Hij zegt daarvoor zijn oprechte dank. Zijn verwachting is dan ook dat het
nieuwe college dit even bijpraten de komende 4 jaren zal weten te waarderen. De VVD
heeft het volste vertrouwen in de samenwerking binnen dit nieuwe college. Tot slot overhandigt hij, nog even terugkomend op het binnenlopen bij het college, op persoonlijke titel de
scheidende wethouders Henri te Velde en Egbert Zwart uit waardering voor hen een kwalitatief product met een persoonlijk tintje, gemaakt door een oud-slager uit Bedum. Dit is nog
steeds een van zijn specialiteiten. Hij hoopt dat de scheidende wethouders ervan zullen genieten evenals van de vrije tijd die ze nu krijgen en overhandigt hen het cadeautje met een
tip voor de kok voor de bereiding, en besluit met de woorden "geniet ervan en denk nog
eens terug aan het even binnenlopen."
Is het CDA, dat daarom gevraagd heeft, nog een reactie verschuldigd op een krantenbericht
van morgen over GB. Deelt de waarneming dat dit een lastig proces is voor de raad, hemzelf en GB. Dat vereist een grote mate van zorgvuldigheid. Hecht eraan om te benadrukken
dat hij de publiciteit niet gezocht heeft en dat ook niet zal doen. De fractievoorzitter van GB
heeft hem in een gesprek vandaag toegezegd ook radiostilte te zullen betrachten teneinde
broedende kippen niet te storen. Constateert dat er wat betreft het raadsvoorstel over het
bestuursakkoord geen behoefte is aan een tweede termijn. Memoreert nogmaals de toevoeging aan het raadsvoorstel dat ook de VVD betrokken is bij de overeenstemming tussen de
partijen. Om recht te doen aan wat de fracties hebben uitgesproken moet besluitpunt 1 aldus
luiden: "Het bestuursprogramma 2014-2018 in voorlopige zin te bespreken en na weging van
reacties op 19 juni a.s. definitief vast te stellen;" Neemt aan dat de fracties met beslispunt 2
instemmen. Aan de deeltijdfactor - onder beslispunt 3 - kunnen fracties niet veel doen, dat is
een keuze van partijen en de desbetreffende heren maar ook om - althans op 1/10 na waar
goede redenen voor aangegeven zijn - te blijven binnen de door de raad gestelde budgettaire
kaders. Tot slot wordt de raad ook expliciet om vrijstelling van de ingezetenschapsvereiste
gevraagd. Stelt vast dat de raad met inachtneming van het amendement bij het eerste beslispunt, met algemene stemmen en eensgezind instemt met de hier c.q. aldus verwoorde
voorstellen.
Spreekt de scheidende wethouders toe, merkt op dat er bij nog diverse andere gelegenheden
bij hun vertrek stilgestaan wordt.
Henri te Velde heeft twee periodes als wethouder gediend. Deze werden vooraf gegaan
door 2 periodes raadslidmaatschap en 2 periodes als fractievoorzitter. Dat was niet altijd
eenvoudig, indachtig ook de lastige periode rond de ziekte, handicap en het overlijden van
Piet Berghuis. Vond Henri toen ook al - en zag dat meer als een bevestiging - een uitermate
loyale en betrouwbare CDA-er. En als je zo'n lange periode in het openbaar bestuur hebt
gezeten als Henri is dat met diens manier van werken niet niks, want hij legde een grote
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mate van betrokkenheid, gedegenheid en degelijkheid naar de gemeente aan de dag; het
woord calvinistisch kan Henri te Velde dan ook niet vreemd zijn. Henri las niet alleen de
stukken in zijn eigen portefeuille - zoals sommige bestuurders wel doen - maar alles wat
naar college en raad ging. Dat deed hij nauwgezet, hij vond er wat van en droeg zo bij aan
de meningsvorming en ook aan de kwaliteit van de besluitvorming. Vond dat vooral een bevestiging van de manier waarop Henri werkte en de inzet die Henri ook eerder al betoonde
als steunfractielid van het CDA, als fractievoorzitter en in kerkelijk verband. Henri te Velde
was een voorbeeld van een zich onafhankelijk opstellende en zich niet de kaas van het
brood eten latende fractie en fractievoorzitter, zowel voor als na 2002, het jaar waarin het
dualisme werd ingevoerd. Zo hoorde daarvoor en ook daarna de verhouding tussen fractie
en diens wethouder te zijn, wàt sommige andere partijen daar ook van zeggen. En ook al
mogen collegeleden nooit iets zeggen over wat er in het college wordt besproken, het was in
het college af en toe ook leuk, er was een goede sfeer, er werd geluisterd, vergaderd met
respect voor andere opvattingen en er was ruimte voor praktische werkafspraken zonder
beknellingen vanuit een al te rigide portefeuillegrens. Dat ligt aan alle deelnemers, maar
voor diens aandeel daarin en ook voor zijn inzet, zoals zonet beschreven, wil hij Henri te
Velde zeer bedanken.

Te Velde

Egbert Zwart was de techneut in het college. Hij kon ingewikkelde technische dingen op
eenvoudige wijze aan de rest van het college uitleggen. En bij het zwembad en het gebruik
van restwarmte kwam dat regelmatig goed van pas. Ook voor het uit elkaar halen en in elkaar zetten van motoren, van auto’s of motors, dat maakte niet uit, draaide hij zijn hand niet
om. Wellicht verklaart dat ook dat hij naast de fiets, ook zijn auto’s en motoren gebruikte
voor het dagelijkse tochtje van Zuidwolde naar het gemeentehuis in Bedum. De wegen die
hij dan gebruikte, waren in overeenstemming met het vervoermiddel en leverden hem uiteenlopende informatie op die nuttig was in het gemeentehuis: van aanlegsteigers, vervuilde
boerenwegen tot honden in het weiland. Wil met name diens loco-burgemees-terschap vermelden: dat duurde langer en was intensiever dan een normale invulling ervan. Bij de vorming van een college en de verdeling van de taken hoort ook de aanwijzing van de vervanging van de burgemeester en de volgorde van de wethouders daarbij. Normaal betekent dat
incidentele vervanging, bij ziekte, agendaverplichtingen of taakverdeling. In 2006 was Egbert
Zwart op die manier en in dat perspectief aangewezen tot 1e loco burgemeester. Maar in
november 2009 gingen er twee leden van het college weg: Stoffer Jan Haan en burgemeester Wilte Everts. Egbert Zwart heeft samen met Henri te Velde en een taakuitbreiding naar
100 % de periode tot zijn komst als burgemeester in februari 2010 overbrugd. Dat is ook
een blijk van vertrouwen van de zijde van de CdK niet alleen in de gemeente Bedum maar
ook in dat bestuursduo. Met dat compliment wil hij Egbert Zwart voor het totaal van zijn inzet voor de gemeente Bedum bedanken.
"Dames en heren, hier aanwezig of die nu meeluisteren of die dat eventueel later zullen
doen. 24 jaar heb ik in deze ruimte het woord mogen voeren, soms in meerdere en soms in
mindere mate. Daar komt vandaag een einde aan. Maar voor u zit een dankbaar mens.
Dankbaar dat ik zoveel jaren het beleid in de gemeente mee mocht bepalen. Als wethouder
kun je veel voor de gemeente, maar ook voor individuele burgers betekenen. Daar staat wel
tegenover dat je als fractievoorzitter - en ik wil daar toch maar eens op duiden - soms veel
meer kunt zeggen dan als wethouder. Want een wethouder dient het collegestandpunt te
vertolken, ook al hoeft dat niet altijd zijn eigen innerlijk standpunt te zijn. En een wethouder
dient zich (publiekelijk) te onthouden van opmerkingen over onderwerpen die in andere portefeuilles zitten. Daarmee ligt een wethouder - en ik moet u zeggen dat ik in de eerste
maanden van mijn eerste periode toch ervaren heb dat daar toch beperkingen aan zitten. Ik
ben dankbaar voor de talenten die ik heb gekregen en die ik geprobeerd heb aan te wenden
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voor de gemeente en de gemeenschap. Ten diepste heb ik mij altijd laten leiden door Gods
woord, als de bron van alle gezag. En ik ben daarom vooral dankbaar jegens “de almachtige
en eeuwige God”, zoals dat zo treffend verwoord staat in het ambtsgebed, die mij de kracht
en de gezondheid heeft gegeven om dit werk te mogen en te kunnen doen. Maar ik ben ook
dankbaar voor het vertrouwen dat ik van de CDA-leden, de CDA-fractie, de inwoners en
de achtereenvolgende raden heb mogen ontvangen. Dankbaar voor het collegiaal college,
zowel dit als het vorige college, waarvan ik deel mocht uitmaken. Ik ben er van overtuigd
dat in een collegiaal college veel meer bereikt kan worden voor de gemeenschap dan in een
vechtcollege. En datzelfde geldt ook voor de Raad. Een kritische houding mag er zijn, moet
er zelfs zijn, maar je doet het voor de gemeenschap en al helemaal niet voor eigen eer en
roem. Het artikel over de bekendste politicus van Bedum dat ik bij het opruimen van mijn
laden tegenkwam, was mij daarom ook een gruwel, helemaal toen later bleek dat dat artikel
door diezelfde bekendste politicus was geschreven. Ik ben dankbaar ook voor de leiding en
de coaching door burgemeester Bakker. De recente kritiek van Gemeentebelangen op onze
burgemeester slaat de plank volkomen mis. Bedum heeft juist veel, en ik moet misschien
wel zeggen heel veel, aan zijn inzet te danken. Dankbaar ben ik ook voor de samenwerking
met de ambtelijke dienst. Ik heb ervaren hoe gemotiveerd onze medewerkers zijn. Met hen
heeft uw raad veel kapitaal ( ik zou bijna zeggen goud) in handen. Ik adviseer u om dat kapitaal, met een positief kritische geest, te blijven koesteren. En in dit verband wil ik nog een
opmerking maken. Vanaf de eerste dag dat ik wethouder was heb ik mij verbaasd over de
denigrerende opmerkingen die de medewerkers soms krijgen vanuit de samenleving. Ook
een raadslid liet zich daarbij niet onbetuigd. En dat vind ik een bestuurder onwaardig. Ik heb
er dan waardering voor dat de medewerkers die brieven en mails dan toch netjes van een
antwoord voorzien, zonder blijk te geven van hun eigen gevoelens. Het zou mooi zijn als de
afzenders van die mails daar ook zo mee om zouden gaan en hun mail nog even zouden nalezen voor het verzenden. Ik ben ook dankbaar voor de ruimte die mijn vrouw en kinderen
mij hebben geboden om zo vaak en zo veel van huis te zijn. De samenleving mag dan denken dat het allemaal maar “even” gebeurt, de thuissituatie weet dat het tegenovergestelde
het geval is. Dit klemt te meer als je ook voor je dagelijkse werkzaamheden ‘s avonds nog
wel eens op pad moet, en dat geldt voor meer mensen, ik was en ben daarin niet de enige.
Het werk voor de Raad, en alles wat daarmee samenhangt, moet door de thuissituatie gedragen worden, om dat werk tot een succes te maken. Ik ben blij dat ik afscheid kan nemen
in een situatie waarbij mijn eigen partij, het CDA, nog een extra zetel bij de raadsverkiezingen heeft gewonnen. En, als wethouder, vind ik het ook heel mooi dat de zittende coalitie
met 2 zetels is versterkt. En door de mede ondertekening van de VVD van het bestuursakkoord zelfs met 3 zetels. Dit moet voor de nieuwe coalitie en het nieuwe college wel een
makkie worden de komende 4 jaar. En daar kun je jaloers op zijn als je zo'n periode achter
de rug hebt. Zo ziet u maar weer dat hier een dankbaar en tevreden man voor u zit. Daar
zou ik het op zich bij willen laten en mijn dank uitspreken voor het feit dat u allen die hier
aanwezig was naar dit verhaal heeft willen luisteren. Zeer bedankt daarvoor en ik ga genieten van mijn pensioen. Dank u wel."
Had er niet op gerekend dat hij hier nog iets zou zeggen, is blij dat hij tijdens de afscheidswoorden van collega Te Velde nog even iets op kon schrijven. De afgelopen periode - 2
keer 4 jaar - is, terugkijkend, snel gegaan. Zal op de hoogtepunten komende dinsdag ingaan.
Zijn locoburgemeesterschap was wel een heel leuke, spannende tijd waarin hij met Henri te
Velde samen vol aan de bak moest. De raad is hen in die periode zeer behulpzaam geweest,
anders was het ook niet gelukt. Dat echter niet alleen, in zijn algemeenheid maar toen ook in
het bijzonder is de inzet van de ambtenaren ook al die jaren geweldig geweest. Want die
hebben toch ook maar met vogels van diverse pluimage aan deze tafel te maken. Bovendien
hadden de ambtenaren de laatste 4 jaar ook nog eens met een geweldige terugloop in aantal
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te maken door de bezuinigingen; met een minimaal aantal ambtenaren moest een ongelooflijke hoeveelheid werk verzet worden. Vindt dat heel knap. Aan de andere kant ontgaat deze tijd je een beetje als je in het werk zit. Vindt eigenlijk dat de laatste 4 jaar of misschien al
wel 6 jaar er geweldige maatschappelijke veranderingen gaande zijn die ook hun invloed
hebben op de gemeente. Enigszins gechargeerd - en dat mag bij zo'n terugblik - ziet hij
steeds meer verschuivingen optreden van gemeentelijk beleid naar uitvoerend beleid; dat de
gemeente van de rijksoverheid dingen moet gaan doen en een soort uitvoeringsorgaan
wordt. Dat is voor een college vreemd en iets om aan te wennen, maar voor een raad ook
bijzonder, omdat je steeds minder grip op de zaak krijgt. Ook de samenwerkingen die ontstonden - een van de laatste was op het vlak van de brandweer, maar ook de regionale uitvoeringsdienst, nu omgevingsdienst geheten, zijn zo groot geworden dat je als college maar
ook als raad op afstand wordt gezet; je kunt daar bijna geen invloed meer op hebben. Vindt
dat eigenlijk heel jammer en vraagt zich ook wel eens af wat dat - ook staatsrechtelijk gaat betekenen voor de raden en colleges. Misschien dat dat ooit ook gaat veranderen,
heeft wel eens van dergelijke overpeinzingen. Terug naar het hier en nu: zegt al weken dat
dit afscheid eigenlijk veel te lang duurt, was al veel langer van plan om te stoppen en ondanks dat de coalities na de verkiezingen op de 19e voor het grijpen lagen duurde het toch
nog heel lang. Voelde zich op een gegeven moment zelfs een soort Heintje Davids, maar
heeft er toch een dubbel gevoel bij nu het zo ver is. Wilde graag dat het afgelopen was
maar realiseert zich toch nog enigszins met een schok dat het nu ook echt ophoudt, zeker na
een nog heel aardige raadsvergadering gisteravond waar nog van alles ter sprake kwam. Is
wel blij dat hij de komende tijd waarschijnlijk meer avonden thuis zal zijn en verheugt zich
daar dan maar op.
Vraagt en krijgt het laatste woord voor een kleine toegift. Als wethouder van Openbare
Werken viel het groenbeheer onder zijn portefeuille. Heeft bij zijn aantreden als doelstelling
geformuleerd dat er voor iedere gekapte boom er 2 bomen teruggeplant moesten worden.
Heeft die doelstelling bij lange na niet gehaald. De essentakziekte was hier debet aan;
evenals de lindebomen aan de Emmalaan die moesten worden gekapt. Heeft daarom al heel
lang de gedachte gehad om een voorbeeld te geven en bij zijn afscheid een boom aan de
gemeente aan te bieden, en biedt daarom graag de burgemeester een bomencheque aan.
Stelt de installatie van de benoemde wethouders aan de orde en neemt daartoe, in alfabetische volgorde te werk gaand, Menne van Dijk de eed af, Jan Willem van de Kolk de verklaring en belofte af en Johannes de Vries de eed af. Feliciteert betrokkenen, zij zijn hiermee
geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Bedum. Stelt vast dat tot slot het bestuursakkoord nog ondertekend dient te worden, ook al is dit document nog voorlopig.
Ondertekenen voor hun fracties het voorlopige bestuursakkoord.
Constateert dat de betrokken partijen het voorlopige bestuursakkoord hebben ondertekend.

3.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.32 uur.

Vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2014,

De griffier,

De voorzitter,
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