Algemene beschouwingen Begroting gemeente Bedum 2017
(Tweede Termijn, 10.11.2016)

Geachte voorzitter, collega’s en alle andere belangstellenden,
In deze tweede termijn zullen we reageren op een aantal punten die voor ons onvoldoende
zijn behandeld of die om andere reden meer aandacht vragen en kort ingaan op enkele
punten van de andere fracties in de eerste termijn. Maar als eerste willen we het college
danken voor de uitgebreide beantwoording op de vele opmerkingen en vragen in de eerste
termijn.
De fractie van de ChristenUnie opende de bijdrage aan de begrotingsvergadering met een
beschouwing van de toestand in de wereld analoog aan de wekelijks radiocommentaar, die
van 1956 tot 1999 op zondag om 1 uur was te beluisteren onder de titel: “ de toestand van
de wereld door mr. G.B.J. Hilterman”. Overigens een treffend overzicht en inmiddels weten
we na een nachtlang kijkend de uitslag van de presidentsverkiezingen in de Verenigde
Staten. Opnieuw een misser van allen, die denken de uitslagen te kunnen voorspellen.
De twijfels, die daarbij zijn uitgesproken over het vermogen van de nieuwe president of
deze de wereld van Mr. Hilterman veiliger zal maken kunnen wij onderschrijven. Wij
spreken tegelijkertijd de hoop uit, dat de verkiezingsstrijd, die ons in Nederland te wachten
staat niet zal uitlopen op het moddergooien, zoals in de VS. Bovendien hopen wij dat de
Nederlandse kiezer een betere keuze zal gaan maken.
In eerste termijn hebben wij opmerkingen gemaakt over de internationale betrekkingen en
gevraagd het budget voor dit doel tot 1 januari 2019 beschikbaar te stellen. Deze datum
staat ook als zodanig omschreven in een memo, die handelt over het verloop van het budget van de werkgroep Internationale Betrekkingen (september 2015).
Voor wat betreft de wijkaanpak hebben wij naar aanleiding van het antwoord van de wethouder de vraag of het beschikbaar gestelde budget wel opweegt tegen de resultaten daarvan. Voorts willen wij graag weten hoe de genoemde knelpunten van de wijkaanpak
Bedum-West worden opgelost. Graag willen wij van het College weten hoe men denkt
om voort te gaan met de wijkaanpak. Is er al weer een nieuwe wijk geselecteerd om aan
te pakken?
Met betrekking tot Veilig Thuis willen wij vragen om de in oktober 2016 verschenen evaluatie met ons te delen en na ommekomst daarvan te bespreken.
De verkeersafwikkeling in Onderdendam blijft voor ons een belangrijk punt. Het antwoord
van de wethouder komt ons bekend voor maar heeft betrekking op het moment, waarop de
ontsluitingsweg rond Bedum is gerealiseerd en dat kan nog wel enige tijd duren.
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Probleem is, dat wij net als de VVD-fractie klachten ontvangen over de door deze partij
genoemde T-kruising, maar ook over het sluipverkeer met hoge snelheid langs de Stadsweg in dit prachtig dorp. Wij vragen met nadruk uw aandacht voor dit probleem.
Het overleg met LTO Bedum-Ten Boer vindt gezien het antwoord van de wethouder minder
frequent plaats dan wij dachten en heeft kennelijk ook mindere importantie, dan in de tekst
van de aanbiedingsbrief wordt gesuggereerd. Wel willen wij graag op de hoogte worden
gehouden.
Onze vragen m.b.t. De Horizon zijn niet beantwoord. Wij willen weten welke gevolgen de
switch tussen versterken en nieuwbouw van deze school heeft op de planning van het
programma de financiële consequenties daaruit voortvloeien. Wij sluiten ons aan daarbij
aan bij de opmerkingen, die het CDA daarover heeft gemaakt. Over de communicatie
omtrent dit onderwerp zijn wij alles behalve tevreden. Wij begrepen, dat de ouders van
de betrokken school al zijn ingelicht en de raad moet via de eigen nieuwsrubriek in de
Noorderkant zich een beeld vormen.
We hebben begrepen, dat de CU ons voorstel m.b.t. het weerstandvermogen van Stichting
Zwembad De Beemden toejuicht. Wij gaan er dan ook vanuit, dat het College hierop in de
loop van het begrotingsjaar terugkomt. Overigens zijn wij ook van mening, dat er ook een
verantwoording ligt bij het Bestuur van de Stichting. Of het voorbeeld, dat genoemd wordt
passend is wordt door ons in twijfel getrokken. In dit kader willen wij wijzen op onze voorstellen, die wij bij de behandeling van de Sportnota 2013-2019 hebben aangedragen.
Wij vragen het College de analyse van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep m.b.t.
de uitvoering van huishoudelijke ondersteuning aan de raad ter beschikking te stellen. Dit
omdat ons in het vooruitzicht is gesteld in de memo van 25 mei j.l.
De 380-kV-verbinding krijgt ook in tweede termijn onze aandacht. Wij hebben begrepen,
dat de Minister van Economisch Zaken op 10 oktober j.l. een reactie heeft gegeven op de
brief van de 14 gebiedsorganisaties, die net zoals de gemeente Bedum, hun bezwaren
tegen de voorgenomen plannen hebben kenbaar gemaakt. Wij hadden begrepen, dat het
onderzoek naar ondergrondse aanleg medio juli 2016 gereed zou zijn. Echter uit de brief
van 10 juni j.l. blijkt ons niet, dat het onderzoek op die datum al was gestart. Verder willen
wij graag, dat het College het verslag van de bijeenkomst van TennetT, het ministerie van
EZ en de provinciale- en gemeentelijke bestuurders ons ter beschikking stelt. Voorts is er
geen antwoord gegeven op de vraag hoe de raad en de betrokken inwoners bij het proces
worden betrokken. Uw oproep om onze fractie provinciaal- en landelijk verband in te
schakelen is reeds in vervulling gedaan en wij zeggen u toe, dat we dit blijven doen.
Ook de contacten met de bewoners van Westerdijkshorn en de genoemde 14 organisaties
zullen wij de komende tijd blijven onderhouden.
Mijn fractie heeft in 1e termijn geen antwoorden gekregen op onze opmerkingen m.b.t. het
Publiek Vervoer en er is ook niet ingegaan op ons verzoek uw oordeel te mogen ontvangen
op het ongevraagd advies van het Cliëntenplatform SoZaWe BMWE betreffende het minimabeleid.
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Wij gaan kort nog even in op de bijdragen van de andere fracties hier aan tafel. De wens
van het CDA m.b.t. het aantrekken van externe projectleiders snappen wij en willen deze
ook wel ondersteunen, maar één en ander betekent wel, dat hier financiële consequenties
uit voortvloeien. Een voorstel van het College zien wij dan ook graag tegemoet.
De signalen, die dezelfde fractie omtrent de brandweer heeft gekregen, hebben ook ons
bereikt. De beantwoording van de portefeuillehouder in deze kunnen wij onderschrijven en
zijn ons uit het hart gegrepen. Echter wij hebben begrepen, dat het niet zo zeer gaat om
de inspraak bij aanschaf van materiaal, maar dat het hier meer gaat om een verschil van
beleving van het brandweerwezen tussen de professionals en het vrijwillige deel van ons
korps. Het kan niet zijn, dat vrijwilligers daardoor afhaken en dat er onvoldoende personeel
is om uit te rukken. Het instaan voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente is een
belangrijk taak van onze vrijwillige brandweer.
De ChristenUnie vraagt aandacht voor de monumenten in onze gemeente. Wij
ondersteunen daarom, de vraag van deze fractie om komend jaar een erfgoedverordening
op te stellen, waarna zorgvuldig een lijst met nog niet belangrijke historische panden in
onze gemeente kan worden opgesteld. Het College kan daaromtrent z’n oor te luister
leggen de Collega’s van de gemeente Eemsmond, die zeer recent een dergelijke
verordening aan de raad heeft voorgelegd.
De VVD heeft aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud van Boterdiep Wz.
vanaf de Ludgerstraat tot de Wilhelminalaan. Wij hebben begrepen, als antwoord op een
technische vraag, die mijn fractie in het voortraject heeft gesteld, dat de aanpak van deze
weg in het wegenonderhoudsplan is opgenomen inclusief financiering. Wij willen graag
van het College weten wanneer deze weg wordt aangepakt. Overigens maakt wethouder
van der Kolk in zijn bijdrage op maandag gewag van de reconstructie van de Molenweg/
Boterdiep Zz. Om misverstanden te voorkomen betreft het hier v.w.b. laatstgenoemde
weg louter en alleen om de damwand en niet om de weg.
De woorden, die de burgemeester dinsdag heeft gewijd aan het aardbevingsdossier kunnen
volledig onze instemming wegdragen. Wij hebben met opzet in deze een ander standpunt
laten horen, dan onze partijgenoten in de Tweede Kamer.
In eerste termijn hebben wij toegezegd terug te komen op de insprekers, die dinsdagavond aan het woord zijn gekomen. Daarnaast zullen wij ook ingaan op het verzoek van
uw College om nog te reageren op de brief betreffende groenonderhoud.
De inspraak bijdrage van de vertegenwoordiger van de v.v. Noordwolde willen wij met
een positieve grondhouding bejegenen. In de sportnota 2009-2013 en de sport- en beweegnota 2013-2019 is het verzoek van deze vereniging besproken. Wij willen het College
verzoeken op korte termijn met een voorstel in deze te komen. Wij hebben begrepen, dat
de vereniging best bereid is door middel van zelfwerkzaamheden een duit in het zakje te
doen.
Voor wat betreft de inspraakbijdrage over de dorpshuisfunctie in Zuidwolde willen wij het
volgende opmerken. De inzet van de drie organisaties in Zuidwolde, die zich met dit onderwerp bezighouden waarderen wij.
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Onze fractie is van mening, dat er na gestreefd moet worden, dat een dorpshuisfunctie,
maar ook een huisarts, in Zuidwolde blijft. Wij vragen het College dan ook om met voorstellen in deze te komen, waarbij een goede belangen afweging kan worden gemaakt
tussen de drie varianten, die in deze zijn genoemd en met een gedegen financiële onderbouwing daarvan. Wij zijn het met de wethouder eens, dat het daarbij ook van belang is,
dat het in Zuidwolde duidelijk moet zijn waarover we spreken als we het hebben over de
dorpshuisfunctie.
U hebt nog een reactie van onze fractie tegoed over het groenonderhoud. De brief, die u
daarover hebt geschreven roepen nog wat vragen op, die wij op een later tijdstip zullen
stellen. Ook in onze optiek is het groenonderhoud een kerntaak van de gemeente en een
visitekaartje voor allen, die betrokkenheid ervaren bij de gemeente Bedum. Dit mag wat
ons betreft ook iets kosten. De maatregelen, die daaromtrent in uw brief worden genoemd
kunt u in 2017 uitvoeren. We willen wij een gedegen evaluatie met de daardoor opgedane
ervaringen.
Ook uw voorstel m.b.t. de (hoofd)grindpaden op de openbare begraafplaatsen zien wij
met belangstelling tegemoet, alsmede de omvormingsvoorstellen voor de Ommelanderdrift en de Lijnbaan.
Tot slot nog een nieuwe vraag m.b.t. de herindeling. Als het goed is zal het doek voor
de gemeente Bedum op 1 januari 2019 vallen. Gaat het College op termijn ideeën en
voorbereidingen treffen om bij dit historisch moment stil te staan en wilt u deze met
de raad delen.
Voorzitter dit was de laatste begrotingsvergadering, die onder uw kundige leiding heeft
gestaan. Een aantal fracties heeft dinsdag opmerkingen gemaakt over het bestaan van de
gemeente. De gemeente Bedum kreeg in 1811 haar eerste burgemeester, toen nog maire
en later schout en burgemeester, genoemd in de persoon van Jan Onnes Wieringa. U bent
na hem de negentiende in deze rij, waarbij ik uw termijnen als door de kroonbenoemde
burgemeester en als waarnemer als één heb meegeteld. Daaronder waren illustere
persoonlijkheden, die naast het burgermeesterschap deelden met functies als directeur
van een steenfabriek of huisarts.
Deze combinatie van functies was in die tijd heel normaal, maar zou niet meer kunnen
gezien de grote omvang van onderwerpen, die door een burgemeester en de gemeente
moeten worden behandeld. Ik wil u namens mijn fractie al bij voorbaat danken voor uw
inzet en grote kundigheid, waarmee u o.a. dossiers m.b.t. de aardbevingsproblematiek
en de herindeling hebt behandeld.
De fractie van de PvdA zal net als de fractie van het CDA de komende tijd weer een open
oor en oog hebben voor de belangen van alle inwoners van onze gemeente. Wij dienen
hieraan tafel het algemeen belang boven ons persoonlijk belang. Dat is onze opdracht,
die wij in 2014 hebben meegekregen.
Helemaal tot slot voorzitter kan ik u namens mijn fractie meedelen, dat wij de aangeboden
programmabegroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018 – 2020 en de daarbij
behorende bijlagen willen vaststellen.
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