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Groenbeleid
In uw schrijven j.l. geeft u aan dat de bezuiniging op het groenbeleid wordt teruggedraaid de
komende jaren. U gaf dat ook aan in antwoord op de vragen van de VVD. Wij zijn hier
content mee. Dit komt de uitstraling van onze gemeente ten goede. Dit zal nieuwkomers
zeker stimuleren om hier te gaan wonen en te recreëren. Ook zijn er diverse mogelijkheden
om niet alleen ondernemers te betrekken bij het onderhoud maar ook burgers kunnen door
onderhoud in hun buurt meer woon en leef genot creëren.
Gaswinning en aardbevingen
Er zullen nog jarenlang vergaderingen en bijeenkomsten zijn om ons gerust te stellen over de
gevolgen van de aardgaswinning en wat voor impact dit heeft op de inwoners in ons gebied.
Dit neemt niet weg dat de VVD vindt dat na al het zoet voor de bevolking van geheel
Nederland diezelfde bevolking en de overheid de plicht heeft om de burgers in het
betrokken gebied zonder gemor volledig moet compenseren voor de geleden schade. Dat er
heel veel geld in allerlei zakken verdwijnt waar het niet hoort, staat voor de VVD als een paal
boven water. Dit moet anders, dit moet schade gerichter.
Gemeentelijke herindeling
De antwoorden op de vragen over de herindeling waren voor de VVD duidelijk. Echter de
vraag over de onmogelijkheid voor andere gemeenten om zich aan te kunnen sluiten bij de
BMWE+ variant bleef onbeantwoord. De VVD gaat ervan uit dat deze afspraak niet wordt
geschonden. Staat u als college daar ook achter?
Centrumplan
Het antwoord op de vragen van de VVD omtrent de facelift van het centrum waren
bemoedigend. Toch wil de VVD u op het hart drukken de realisatie naar een goed einde te
tillen met de betrokkenen. Voorzitter wij rekenen op uw handelsgeest.
Schulden bij jongeren
De VVD spreekt al jaren haar zorg uit over de schuldhulpverlening met name ook voor
jongeren. Door het overheidsbeleid is het voor deze groep dubbel moeilijk om hun leven
weer op de rol te krijgen. Steeds met je schulden bezig zijn ontneemt ze de mogelijkheid om
een opleiding te volgen of te solliciteren. Wij zijn van mening dat hier echt meer moet
gebeuren dan een cursus en eventueel doorverwijzen naar de GKB. Ieder half jaar dat u hier
mee wacht ontneemt u een jongere zijn of haar toekomst.
Privacy
Uw antwoord betreffende de privacy en de benodigde persoonsgegevens bij de
decentralisaties stelt de VVD allerminst gerust. We zien dat er wel aan gewerkt wordt maar
naar onze mening is er nog te veel onduidelijkheid over hoe hier mee om te gaan. Dit had bij
de start al veel beter op orde moeten zijn.
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Sport
Ook de VVD draagt het zwembad een warm hart toe en vindt de extra subsidie van 25000
euro op zijn plaats. Maar, na het project warmwater Friesland/Campina en deze subsidie
vindt de VVD dat deze financiele injecties voldoende moeten zijn om een gezond beleid te
kunnen voeren. Wij begrijpen de C.U. dan ook niet, anders zo zuinig en nu zo royaal het geld
in het zwembad gooien om het bestuur een onbezorgd weerstandsvermogen te bezorgen.
De VVD juicht de zelfredzaamheid in de buitensporten toe en vindt dan ook dat de
gemeente dit zoveel mogelijk moet stimuleren. Ook vinden wij dat het sportveld van
Noordwolde voorzien moet worden van lichtmasten met ledverlichting. Dit zal schril
afsteken ten opzichte van de sportvelden van Bedum. Over lichtvervuiling gesproken.
Voorzitter,
Na de laatste raadsvergadering in de maand december 2016 maak ik geen deel meer uit van
deze gemeenteraad. Dit is dus mijn laatste begrotingsvergadering waar ik actief aan deel
neem. Een begroting die laat zien dat Bedum een gezonde financiële gemeente is. Het is niet
dat ik er geen zin meer in heb, dat is zeker niet zo. Ik doe het nog steeds met plezier maar na
mijn ziekte in 2015 valt het mij zwaar. Ik hoop dat ik voor u en voor de burgers van deze
gemeente iets heb mogen betekenen de afgelopen 15 jaar. Ik wil dan ook het college, de
raadsleden en de ambtenaren van de binnen en buitendienst bedanken voor de prettige
samenwerking. In het bijzonder wil ik de griffier bedanken voor alle steun met name de
laatste tijd.

2

