“Voor de verandering”
Bedum
Algemene beschouwing van de CDA fractie bij de begroting 2017; 2e termijn
(beschouwing op basis van deze aantekeningen)
Inleiding
Dank voor de uitgebreide beantwoording
Uitstekende begroting; ruimte voor nieuw beleid
Weinig kritische geluiden, wel een aantal zorgpunten.
PvdA
verheugd met de steun van de PvdA voor een betere digitale dienstverlening maar
ook de aandacht voor het glasvezelnetwerk
CU
Ondersteunen het pleidooi voor gemeentelijke Monumentenlijst; Wel merken wij op
dat die monumenten , zo blijkt uit de beantwoording van de wethouder, niet zomaar
gesloopt kunnen worden zoals de ChristenUnie veronderstelde. Daarnaast zijn wij er
van overtuigd dat eigenaren hun monument graag in stand willen laten.
Handhaven snelheid Wilhelminalaan door BOA: wij pleiten voor meer te handhaven
door boa/politie bij o.a. de scholen.
onderhoud begraafplaatsen ; asfalt of grint ; wij zien graag een kostenbaten analyse?
VVD
Ondersteunen de oproep voor boterdiep WZ
VVD heeft de woonvisie niet meer nodig
Geen OZB verhoging en geplande bezuinigingen terug draaien?
Coelo lijst 157 pl;aats van de 395, Groningen schaal beter:
Besteding gelden schade afhandeling NAM; De verhouding is 36/64 en niet zoals
VVD zegt 20/80.
Insprekers:
Zuidwolde (Cofinanciering leefbaarheidsprojecten)
CDA heeft altijd gepleit om de kans bij de nieuwe school in Zuidwolde ( het toevoegen
van functies) goed te onderzoeken. Dit moet afgewogen worden met de plannen van
De Kern. (discussie Irene)
vv Noordwolde (Lichtmasten)
Terecht herinnerd dhr. Hoiting aan de lichtmasten: positief besluit
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Programma 0: Algemeen bestuur
Wij hebben aangegeven uw voorstel om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de
cofinanciering voor leefbaarheidsprojecten te steunen. Wij geven hierbij aan dat,
indien er meerde initiatieven volgen, dit budget voor ons kan worden bijgesteld.
Het is goed dat er een vervolg- en uitbreiding van taken- wordt gegeven aan de
dorpencoördinator om de initiatieven van onze inwoners te ondersteunen en
stimuleren. Wij stellen voor om in 2017 deze aanpak te evalueren. Zelfs met de
dorpen coördinator aan de knoppen vinden wij dat dit project ons meer kan en wellicht
moet opleveren
Inzet projectleiders is positief ontvangen door de wethouder ! Dit zal "de vaart erin
houden" Op welke projecten denkt het college deze projectleiders in te zetten?

Programma 1: Openbare Orde en veiligheid
Straatverlichting: de wethouder "verwacht" dat de beoogde financiële besparing zal
worden gehaald.....waarop is deze verwachting gebaseerd ? Zijn er nog geen
concrete cijfers ?
Programma 2; verkeer, vervoer en waterstaat
Benadrukken belang verdubbeling (deel Eemshavenweg). Welke stappen neemt het
college ? (verdubbeling niet in de omgevingsvisie van de provincie is opgenomen)
Fiets- en wandelpaden onvoldoende beantwoord. Het enkele teruggrijpen op een
fietsstrategie zorgt niet voor het aanleggen van fiets- en wandelpaden. Wat mij betreft
hier handen aan de ploeg, kom met concrete voorstellen en zorg dat er wordt gewerkt.
Programma 4: onderwijs
De Horizon zal worden vervangen i.p.v. verstevigd, heeft het college al inzicht in de
evt. meerkosten/minderkosten (afboeking boekwaarden enz.) t.o.v. net vastgesteld
scholenplan?
Hoe kijkt het college aan tegen ons standpunt dat de meerkosten
die ontstaan door vertragingen worden gedragen door de vertragende partij ?

Programma 5: Cultuur en recreatie
Niet ingegaan op de wens om te onderzoeken of onze sportaccommodaties meer
multifunctioneel kunnen worden ingezet.
Programma 6: sociale Voorzieningen en Maatschappelijke dienstverlening
Geen opmerkingen

Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Geen opmerkingen

Programma 8; ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
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De CDA fractie heeft aangegeven verheugd te zijn dat er meerdere plannen, projecten
en initiatieven in uitvoering zijn, of binnenkort in uitvoering komen.
Wierden en borgen: afspraken over starten met bouwen Vogelzang locatie te
vrijblijvend ("verwachten dit jaar te beslissen...") Laat college druk erop houden bij
W&B.
Programma 9 Financiën
Heffingen
Scheefgroei OZB, er komt hierover een notitie naar het college. Goed om aandacht te
vragen om deze notitie te delen met de gemeenteraad.
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