2e termijn Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie fractie op donderdag 6
november 2014
Geacht college, allereerst onze dank voor uw uitvoerige reacties op onze vragen in eerste termijn.
In deze bijdrage komt mijn fractie kort terug op enkele punten in eerste termijn.

1. Grootschalige vervanging openbare verlichting
Voorzitter. In de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen heeft mijn fractie daar geen
opmerkingen over gemaakt. In tweede termijn willen wij toch enkele opmerkingen maken n.a.v. de
beantwoording door het college richting CDA en de PvdA.
Het beleidsplan openbare verlichting werd in oktober 2013, vanwege grote urgentie i.v.m. de slechte
kwaliteit van masten en armaturen, door de raad vastgesteld. Bij die gelegenheid stelde alleen de
fractie van de ChristenUnie kritische vragen over deze investering. U bent ons toen tegemoet gekomen
met het voorstel om de totale investering ‘op te knippen’. Zodanig, dat deelplannen met betrekking tot
de uitvoering beoordeeld konden worden in het licht van de financiële positie van de gemeente. Die
financiële positie wordt ons vanavond in ieder geval helder in meerjarig perspectief getoond.
Echter, tot een grootschalige vervanging van de openbare verlichting is het nog niet gekomen.
De wethouder verwacht dat de werkzaamheden eerst in mei/juni van 2015 worden opgestart, te
beginnen in Bedum-West. Dat is, voorzitter, bijna 2 jaar na vaststelling van het plan in deze raad.
Bent u het met ons eens dat het element van urgentie, dat in 2013 het hoofdargument was in het
raadsvoorstel, achteraf de discussie toch teveel heeft beïnvloed?
Het college wacht –zo hoorden we- nog met de uitvoering omdat de uitslagen van een nieuw type
LED lamp die voor bestaande armaturen in ontwikkeling is, nog niet bekend zijn. Dat zal, zo hoorden
we: “ons een hoop geld kunnen uitsparen bij de aanschaf van armaturen”. Kunt u een indicatie geven
van de hoogte van deze besparing?
Voorzitter. Misschien moeten we maar niet op de laatst ontwikkelde versie van de LED-lamp wachten.
Je loopt daarmee het risico dat prijzen tussentijds stijgen waardoor het beoogde voordeel van de
besparing wordt geëlimineerd.
2. Revitalisering stationsgebied?
Met de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg en een nieuwe overgang over het Boterdiep wordt ons
een even onverwachte als unieke kans geboden om –beter dan nu het geval is- Bedum-Oost met
Bedum-West te verbinden. Daar hebben wij positieve reacties op gekregen.
Voordelen voor een nieuwe verbinding over het Boterdiep zijn, zo hebben we betoogd:
 een betere ontsluiting van woonwijken Ter Laan;
 een verminderde verkeersdruk op De Vlijt en in het centrum;
 een betere bereikbaarheid van ons station via de Parallelweg;
 een betere bereikbaarheid van onze sportvoorzieningen;
 een gerevitaliseerd stationsgebied, wellicht met transferium, toegesneden op onze regiofunctie
als schakelgemeente.
De reactie van de wethouder op onze bijdrage was enigszins terughoudend.
Voorzitter, wij zijn geen verkeersdeskundigen maar de ChristenUnie roept u op om deze aspecten
nader te laten onderzoeken en uit te werken. De uitkomsten kunnen vervolgens later, bij de bespreking
van het plan in commissie en raad, worden meegewogen. Hoe staat u hier tegenover?
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3. Volkshuisvesting
De wethouder gaf aan de gedachte van de ChristenUnie te ondersteunen om een nieuw, eigentijds
woonplan te schrijven. Immers, tijden veranderen en daarmee ook de woonbehoeften van de mensen.
Ook Bedum moet als woonplaats aantrekkelijk blijven voor jongeren en ouderen. Dus zullen er voor
elke categorie inwoners voldoende passende woningen beschikbaar moeten zijn. Voorkomen moet
worden, dat men uit onze gemeente wegtrekt omdat hier niet de juiste woonruimte zou zijn. Ook de
VVD heeft voor dit element aandacht gevraagd.
Nu blijkt uit de programmabegroting dat met name de bevolkinggroep in de leeftijd van 65 jaar en
ouder ieder jaar in aantal toeneemt. En voor een deel van deze categorie geldt –zo blijkt ons- dat zij op
zoek zijn naar hoogwaardige, luxe appartementen in het hogere prijssegment. De kwaliteit van wonen
die deze groep beoogd wil men gekoppeld zien aan goede andere voorzieningen in de directe
omgeving. De gasfabrieklocatie zou o.i. voor dit segment geschikt kunnen zijn.
Voorzitter. In dit verband moet ons nog iets van het hart. We zijn het ongetwijfeld met elkaar eens, dat
Bedum bijzonder gunstig ligt ten opzichte van de stad Groningen. Bedum beschikt ook over een
uitstekend voorzieningen niveau. Toch heeft mijn fractie wel eens de indruk –en ik zeg het
voorzichtig- dat Bedum in de beeldvorming van niet Bedumers minder aantrekkelijk wordt gevonden
dan schakelgemeenten zoals Winsum en Zuidhorn. Als dit klopt, voorzitter, dan zou een permanente
promotie dit beeld moeten veranderen. Bedum is tenslotte niet zomaar meerdere keren genomineerd.
Wellicht een aandachtspunt voor de portefeuille Economische Zaken?
4. Investering wegen
De ChristenUnie heeft in eerste termijn voorgesteld om vooral de geplande reconstructie van de
Waldadrift (een forse investering met jaarlast van € 106.000) voorlopig door te schuiven naar 2016.
Dat zou de druk op de algemene reserves helpen verminderen. Uit de beantwoording van de
wethouder is ons nadien gebleken, dat de voorgenomen reconstructies van Wilhelminalaan, de Vlijt en
Waldadrift reeds dusdanig krap in een uitvoeringsschema zijn gepland, dat uitstel grote problemen zal
geven. Die planning willen wij uiteindelijk niet frustreren en daarom trekken wij ons voorstel in.
5. Begroting
Om onze financiële positie structureel op orde te houden en tegelijk ons Bestuursprogramma te
kunnen uitvoeren vinden wij de voorgestelde locale heffingen alleszins verdedigbaar.
De lokale lasten in onze gemeente blijven relatief laag en stijgen per saldo met slechts 2.35%.

Voor met name de boekjaren 2015 en 2016 worden geen sluitende begrotingen voorzien. Dat
legt deze klem op de raad, voorzitter, om voortdurend onder ogen te zien wat de financiële
gevolgen van beoogde investeringen zullen zijn op de meerjarenbegrotingen.
De diverse mogelijkheden om te bezuinigen hebben wij verantwoord met elkaar afgewogen.
Daarom stemmen wij met vertrouwen in met uw verzoek om de begroting voor 2015 en de
meerjarenbegroting vast te stellen.
6. Tenslotte
Voorzitter. Met ons ‘beschouwen’en ‘begroten’ kijken we terug en vooruit.
Wij stellen vast dat ondanks de voortdurende crisis en een haperende economie, we toch met een
zekere mate van tevredenheid en met grote dankbaarheid mogen terugkijken naar wat er in het bijna
achter ons liggende jaar is bereikt. Niet dat alles vlekkeloos verlopen is, zeker niet. Maar laten we
vooral kijken naar het halfvolle glas.
Bedum is namelijk een mooie gemeente waar de voorzieningen prima op orde zijn. Waar de wegen er
goed bij liggen; de riolering goed wordt onderhouden en voor onze openbare verlichting een goed plan
zal worden uitgevoerd. Dat is niet zo maar gebeurd maar daar is bewust aan gewerkt in de afgelopen
raadsperioden. Voor onze burgers is er ondanks de heftige economische crises en de moeilijke tijd
toch fors geïnvesteerd in sport, in cultuur, in onderwijs en infrastructuur.
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Investeringen die we bewust hebben gedaan; veelal met instemming van nagenoeg de hele
gemeenteraad. Met deze investeringen gaven we Bedum de toekomst die het verdiend: goede
voorzieningen en een goed toegerust ambtelijk apparaat om het hoge kwaliteitsniveau op orde te
houden. Daartoe draagt ook de begroting 2015 bij.
Wij ronden af voorzitter.
Sinds de verkiezingen van 19 maart 2014 is de samenstelling van de raad veranderd. Ik heb daarover
in eerste termijn reeds gesproken. De fractie van ChristenUnie hoopt voor de komende 4 jaar op een
goede verstandhouding en een constructieve samenwerking met de andere fracties om aan de slag te
gaan voor onze gemeente. Er staat in de bijbel een heel mooie tekst hierover: (Jer. 29:7) Bid tot de
HEER voor de stad en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. M.a.w.:
Voel en toon je betrokken bij het wel en wee van je eigen gemeente en haar inwoners. Dat is de
leidraad voor de fractie van de ChristenUnie.
We zijn als ChristenUnie deze nieuwe gemeenteraadsperiode ingegaan met het motto: “De kracht van
verbinding”. Daar bedoelen we mee, dat we willen werken aan een echte samenleving waarin mensen
zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en hun omgeving. Daarboven moet een dienstbare en
zorgzame overheid staan, met name voor de zwakkeren.
Ik hoop dat we als raad ons daar samen voor willen inzetten, ondanks verschillen die er natuurlijk best
mogen zijn.
Wij danken het college en de ambtelijke organisatie voor alle werkzaamheden die in deze
begrotingsstukken zijn weerspiegeld en danken allen voor uw aandacht.

J. Berghuis, fractievoorzitter
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