Algemene beschouwingen van de VVD fractie bij de begroting 2018 2 de termijn.
Voorzitter,
Dank voor de beantwoording van het college op de vragen en opmerkingen in de eerste
termijn.
In de 2de termijn willen wij reageren op een aantal punten die naar onze mening niet of
onvoldoende zijn belicht.
Algemeen
De burgemeester stelt dat ze hoopt dat alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen veel
te kiezen hebben bij de kandidaatstelling en dat veel inwoners van de BMWE-gemeenten
zich geroepen voelen zich in te zetten voor de gemeente Het Hogeland. “Daar begint de
democratie zoals wij die hier en nu, vormgeven”. Het eerste gedeelte steun ik ten zeerste.
Alleen in het hier en nu is natuurlijk geen sprake van democratie zolang bij een raad van 15
personen er 4 ontbreken. Deze 4 personen zijn 3,6 jaar geleden wel door de burgers van
Bedum gekozen en zo lang staan die stoelen al wel leeg.
#MeToo
Door de vele aangiftes van afgelopen weken blijkt dat de politie wel degelijk slachtoffers
ontmoedigd om aangifte te doen. Landelijk geeft de politie aan dat het te maken heeft met
een capaciteitstekort. Veel aangiftes komen vaak heel laat in behandeling of worden
niet in behandeling genomen. Het is een probleem wat de afgelopen jaren veel te weinig
aandacht heeft gehad. Het is fijn dat u mensen oproept om aangifte te doen. Daarnaast
vinden wij het uw taak om samen met de politie oplossingen te zoeken voor dit grote
probleem.
Jeugdzorg
De VVD heeft heel specifiek gevraagd of de vraag naar jeugdzorg ook in onze gemeente
meer stijgt dan was verwacht. Hierop hebben we geen duidelijk antwoord gekregen.
Samenwerking scholen – CJG.
Er gaan inderdaad kinderen vanuit Bedum naar het Hogeland College. Slechts 3 kinderen
gaan naar de locatie Uithuizen waarmee u een pilot heeft opgestart om schoolverzuim tegen
te gaan. Jammer dat dit niet met scholen in Groningen gedaan wordt, waar veel meer
kinderen uit onze gemeente naar school gaan.
Ruimtelijke ordening
Op de vraag hoe ver de ontwikkelingen van het nieuwe gezondheidscentrum zijn hebben we
geen antwoord gekregen. Ook de vraag over het verplaatsen van de ondernemers in dit
gebied en wanneer het voormalige politiebureau en Groene Kruis gebouw wordt afgebroken
is niet beantwoord. Daarnaast is ook de vraag naar planvorming op de plek van de
Togtemaarschool niet beantwoord.
OZB
De VVD heeft moeite met de verhoging van de OZB van 6,5 % voor 2018. Het is toch geen
wedstrijd om gelijk te eindigen met de herindeling partners? Na de herindeling moeten de
burgers zo wie zo meer betalen maar dat is nu toch nog niet nodig.

