Algemene Beschouwingen behorende bij begroting 2017 (tweede termijn, 10.11.2016).
Voorzitter. Dank voor de reacties van het college op onze bijdrage in eerste termijn.
In deze tweede termijn wil de ChristenUnie op enkele punten reageren:
1. het realiseren van een gemeentelijke monumentenlijst
2. een mogelijke aanplant van bos nabij Noord- en Zuidwolde
3. de begroting 2017
ad 1) de gemeentelijke monumentenlijst
In de eerste termijn van onze beschouwingen hebben we vooral aandacht gevraagd voor
bescherming van Bedums cultureel erfgoed. Voor onze beeldbepalende gebouwen die Bedum
kenmerken, bijzonder maken. Die iets vertellen over Bedums verleden.
Van dat verleden van Bedum blijft steeds minder te zien in de openbare ruimte. Vanwege de
gevolgen van de aardbevingen, of door het afschaffen van de fiscale aftrek voor onderhoud
van monumenteneigenaren. Voortdurend worden de monumentale panden bedreigd door de
slopershamer. Een gemeentelijke monumentenlijst biedt daarentegen bescherming zo hebben
we betoogd. Bescherming middels een gemeentelijke monumentenlijst is juridisch goed
geregeld en succesvol getest. Meer dan 70% van de gemeenten heeft een eigen gemeentelijke
monumentenlijst. Ook onze fusiepartner, de gemeente Eemsmond is recent gestart met het
aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Dat kan dit in Bedum toch ook? Waarom wilt u
dan kiezen voor de lijn en het advies van de NCG in dezen?
Onze Bedumer verordening dateert uit 2010 en gaat alleen over de rijksmonumenten.
Vanwege de nieuwe erfgoedwet behoeft deze verordening binnenkort aanpassing.
Voorzitter. Wij stellen voor om bij de voorbereiding van deze aanpassing ook een
inventarisatie te maken van onze beeldbepalende panden. Vervolgens kan een keuzevoorstel
worden gemaakt om de belangrijkste panden aan te wijzen tot gemeentelijk monument
waarbij de modelverordening van VNG wordt gebruikt.
Het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst doen we het liefst voordat we als
Bedum zijn geherindeeld. Graag zien wij dat andere fracties ons op dit punt steunen.
ad 2) meer bos bij Noord- en Zuidwolde
De ChristenUnie proefde sympathie voor het voorstel voor de aanplant van extra bos in het
zogeheten uitloopgebied nabij Noord- en Zuidwolde. Dat gebied kan o.i. toch veel fraaier
voor de bewoners van deze dorpen worden ingericht dan nu het geval is? Voor de inrichting
van dat gebied als open landschap -er staat inderdaad slechts hier en daar een boom- werd ooit
enige subsidiegeld ontvangen. Het “open landschap” staat onder druk.
Maisvelden beperken in toenemende mate het wijdse Groninger uitzicht. Maar voorzitter, van
een wijds uitzicht is in het zogenaamde uitloopgebied is wat ons betreft geen sprake. Immers
dat uitzicht wordt aan de noordzijde beperkt door de Eemshavenweg en aan de zuidzijde door
de bebouwing van het dorp Zuidwolde. Bent u bereid de mogelijkheden voor een attractiever
inrichting van het uitloopgebied nabij Zuidwolde volgend jaar voor ons te verkennen?
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ad 3) de begroting voor 2017
In eerste termijn hebben we al enkele opmerkingen gemaakt over de begroting 2017. Een
begroting die sluitend is gemaakt dankzij onze goede reservepositie. Maar toch!
In meerjarig perspectief worden ruimere overschotten voorzien. Maar of dit uitkomt?
Grip hebben op de financiële cijfers is voor een raadslid een heuse opgave.
Vergelijken met voorgaande jaren is bijna nooit te doen vanwege bijvoorbeeld wisselende
voorschriften. Nooit zijn de parameters gelijk.
Zo werden de gemeenten met ingang van 2016 verplicht vpb af te dragen voor bedrijfsmatige
activiteiten waarop winst wordt gemaakt. Begin 2017 moet de eerste aangifte worden gedaan
van de over 2016 te betalen vpb. Wanneer kunt u een betrouwbare inschatting geven van de
hoogte van de kosten die daarmee op onze begrotingen gaan drukken?
Een andere ingrijpende verandering is de uitvoering dit jaar van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV).
De gemeente heeft voor een aantal risico’s een verzekering afgesloten waaronder de
aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer is de assurantieportefeuille voor het laatst op
actualiteit en prijsstelling doorgelicht?
Tot slot
Voorzitter, de begroting 2017 beantwoordt in grote lijnen aan onze ideeën en wensen ten
aanzien van de besteding van de middelen voor onze samenleving. Biedt zoals gezegd in
meerjarig perspectief zelfs ruimte om geld in te zetten voor grote investeringen. Wat een
riante positie voor raad en college! Wat de fractie van de ChristenUnie betreft kan de
programmabegroting 2017 inclusief meerjarenraming 2018-2020 met bijlagen ongewijzigd
worden vastgesteld.
Voorzitter.
Wij spreken graag onze waardering uit aan het college en het ambtelijk apparaat voor hun
bijdrage in het tot stand komen van alle begrotingsstukken.
Onze collega’s aan tafel willen wij danken voor de goede onderlinge verstandhouding in het
afgelopen jaar. De fractie van ChristenUnie wenst u allen Gods zegen toe.

J. Berghuis, fractievoorzitter
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