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De wens van de PvdA om ook in 2018 het budget voor het onderhouden van internationale
betrekkingen te handhaven is duidelijk. In eerste termijn heb ik ook gezegd dat u erover
gaat. Maar evenzeer kan de afweging worden gemaakt om het 25 jarig bestaan van de
relatie de Polen in Zbazsynek te zien als natuurlijk aangrijpingspunt voor beeindiging van de
jumelage op weg naar de herindeling. Ik laat dat aan college en raad in het volgend jaar.
De PvdA heeft gelijk als die ook, net als het CDA en ik in eerste termijn, het belang van de
vrijwillige brandweer in ons dorp benadrukt. De aangewezen sterkte staat evenwel niet
onderdruk en, zeker, we moeten ook zien dat het niet die kant opgaat. De schaalvergroting
is wettelijk verplicht gesteld; ik heb in 2013 bij herhaling op de risico’s daarvan gewezen. Bij
het vasthouden van die plaatselijke betrokkenheid en verbondenheid hoort ook, vind ik,
naast mijn regelmatige contacten met de brandweer en ook uw betrokkenheid bv bij de
brandweeroefening in de Folkerdastraat, dat ik meedenk over behoud en beheer van de
brandweerauto uit 1929; het blijkt verder uit een aanvullende subsidie aan de
personeelsvereniging van de brandweer met ingang van 2015 waarmee het college de
plaatselijke brandweer in staat stelt de tradities die daarbij horen, ongewijzigd voort te
zetten.
Ik vind het een goede suggestie om in 2018 stil te staan bij de opheffing van de gemeente
Bedum, dan ruim 200 jaar oud. De meeste gemeenten in onze provincie zeggen ons dat niet
na. Ik stel voor dat dit volgend jaar verder wordt besproken.
Naar de VVD zeg ik een ongewijzigde en onverminderde inzet van college en mij toe, waar
het gaat om de realisatie van het centrum. Er zijn forse stappen gezet, met brede steun
vanuit uw raad. Maar u weet dat realisatie van volgende stappen nu vooral afhankelijk is
van de investeringsbereidheid van de ondernemers.
In tijd gezien is het uitgesloten dat de BMWE grenzen aan wijzigingen zullen worden
onderworpen, anders dan mogelijk in het Middag Humsterland. Dit laatste zal binnen een
maand helder zijn. Met de instemming van het provinciebestuur zijn andere wijzigingen niet
aan de orde. We hebben lang genoeg inzet gepleegd op een ruimere variant en die is een en
andermaal door andere gemeenten afgewezen. Er moet nu vaart worden gemaakt; anders
halen we de datum van 1 januari 2019 niet.
Ik heb de verdergaande digitale wensen van het CDA genoteerd en zal die doorgeven.
Sommigen hebben gepreludeerd op de decembervergadering van deze raad, wanneer de
heer Hoekzema en ik onze functies zullen opgeven. De heer Hoekzema en ik hebben
afgesproken, overigens zonder dat de eerste dat weet, dat wij daar dan op terug komen..

