Verklaring Gemeentebelangen Bedum naar aanleiding van de brief van 11 april j.l.
Op 11 april 2014 heeft de fractie van GB zich met een brief tot de Commissaris van de Koning (CdK)
Max van den Berg gewend. In deze brief heeft onze fractie aangekondigd niet langer deel te zullen
nemen aan de raad omdat de bestaande politieke verhoudingen het onze fractie onmogelijk maakten
onze raadstaak naar behoren uit te oefenen. Naar aanleiding van deze brief heeft onze fractie een of
meer gesprekken gevoerd met de CdK, de burgemeester, de andere raadsfracties en uiteraard onze
eigen achterban.
Eind mei heeft onze fractie in een vertrouwelijk gesprek met de CdK een uitgebreide toelichting
gegeven op de brief van 11 april. Omdat onze fractie zich jegens circa 30% van de kiezers in Bedum
gehouden voelde de verhoudingen te normaliseren, zijn er in de zomervakantie op ons initiatief
gesprekken gestart met de burgemeester. In die gesprekken is door onze fractie uitgesproken wat de
beweegredenen zijn geweest voor het schrijven van de brief. Tevens hebben wij aangegeven in het
kader van het verbeteren van de verstandhouding in de raad afzonderlijke gesprekken te willen
voeren met de andere raadsfracties. De burgemeester heeft ons verzoek overgebracht naar de
raadsfracties en deze hebben hier na een aanvankelijke aarzeling uiteindelijk mee ingestemd. De
gesprekken hebben medio augustus plaatsgevonden onder voorzitterschap van de burgemeester.
In die, overigens vertrouwelijke, gesprekken konden fractieleden van weerszijde zich vrijelijk
uitspreken en heeft onze fractie tegen de achtergrond van onze verantwoordelijkheid jegens de
kiezers getracht aanknopingspunten te zoeken voor een terugkeer in de raad. Onze fractie wil in dit
verband enkel opmerken dat bij de ene fractie meer openingen aanwezig waren dan bij de andere.
Met een focus op de aanknopingspunten die we konden vinden, hebben wij vervolgens een
verklaring opgesteld voor een hervatting van onze deelname aan de raad van 18 september j.l.
In die verklaring is de nadruk komen te liggen op die aanknopingspunten, en heeft onze fractie ten
behoeve van een goed procesverloop het spreekwoordelijke water bij de wijn gedaan.
Bij het zoeken naar draagvlak voor deze verklaring bij de andere raadsfracties bleek echter dat een
aantal fracties zich daar uiteindelijk niet in konden vinden. Zij verlangden van GB toegevingen die zij
redelijkerwijs niet aan haar eigen kiezers kon uitleggen.
Enkele fracties uitten bij de laatste stap nog een opmerking daar tijdens de raadsvergadering op
terug te zullen komen. Een enkele fractie reageerde zelfs in het geheel niet. Hierdoor werd voor ons
duidelijk dat de gesprekken hun doel hadden gemist.
Deze reacties ondermijnden in onze ogen het belang van de gehouden gesprekken, onze verklaring
en onze terugkeer naar de raad. Ze confronteerden ons met de harde realiteit dat begrip en
erkenning voor het gevoel van onze fractie dat ten grondslag heeft gelegen aan de brief van 11 april
als zodanig niet bestonden noch waren ontstaan bij de andere fracties.
Deze constatering werd vorige week bevestigd tijdens een vergadering met de leden van
Gemeentebelangen. De constructieve discussie met de leden deed ons beseffen dat tegen het licht
van de brief van 11 april er onvoldoende basis is ontstaan voor een terugkeer naar de raad.
Bovengenoemde omstandigheden bij elkaar genomen en in samenhang bezien brengen ons tot de
conclusie dat de verhoudingen in de raad onvoldoende zijn hersteld om onze raadswerkzaamheden

naar behoren te kunnen uitvoeren. Ondanks de inzet van de burgemeester en alle inspanningen van
onze zijde ten spijt, kunnen wij onze verantwoordelijkheid jegens de kiezers gezien bovengenoemde
feiten niet waarmaken. Voor onze fractie resteert gelet hierop nog maar één keuze. En dat is het
opgeven van onze raadszetels per 1 november 2014.
Wij zijn van mening dat deze keuze de enige juiste is gezien het uiterst zorgvuldige proces dat we met
het oog op onze plicht jegens de kiezers de afgelopen vijf maanden hebben doorlopen.
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