Algemene beschouwingen
Begroting gemeente Bedum 2015
Tweede Termijn
Geachte voorzitter, collega’s en belangstellenden,
Wij vervolgen ons betoog in tweede termijn door kort te reageren op de antwoorden van het
College op de door ons gestelde vragen tijdens de eerste termijn. Daarna zullen wij kort ingaan
op de verschillende bijdragen van de fracties hier aan tafel tijdens de eerste termijn en aan de
hand van de daaruit voort vloeiende vragen en discussie.
Wij danken het College voor de uitvoerige beantwoording van de door mijn fractie gestelde
vragen. Wij zijn ons bewust van de omvang van het aantal vragen die wij aan u gesteld
hebben, echter: geld kun je maar een keer uitgeven en gezien de bezuinigingsopgave is het
onder de loep nemen van de huidige begroting geen verkeerde zaak. Graag stipt mijn fractie
enkele punten aan uit de eerste termijn.

Lokale lasten en bezuinigingen

In het coalitieakkoord staat weliswaar de OZB niet te verhogen, echter de bijgestelde
meicirculaire zet het financieel perspectief in een geheel ander daglicht dan de situatie in het
afgelopen voorjaar. Wat mijn fractie betreft is dit wederom een voorbeeld van een rijksoverheid
die het uiterste vraagt van gemeenten in begrotingtechnische zin en het is daarom ook terecht
dat meerdere fracties in de eerste termijn hebben aangeven dat monitoring van de uitgaven op
het gebied van de drie decentralisatie wenselijk is. We zijn blij met uw toezegging om ieder
kwartaal te rapporteren aan de raad, zowel op financieel als inhoudelijk gebied van de drie
decentralisaties. Niet onbelangrijk is om de voorgestelde stijging van de OZB in perspectief van
de overige locale lasten te blijven zien en hoe deze zich tot elkaar verhouden in de gemeente
Bedum. Dan brengt de woonlastenmonitor van het Coelo enig objectiviteit aan het daglicht
waarbij uit het overzicht van de 23 Groninger gemeenten blijkt dat de gemeente Bedum de op
vier na goedkoopste gemeente in de provincie is om te wonen.

Oproep verlaging gemeentelijke uitgaven

Voor de zomervakantie heeft u alle fracties gevraagd om met voorstellen te komen die
eventueel zouden kunnen gaan leiden tot verlaging van gemeentelijke uitgaven. Mijn fractie
heeft daaraan bijgedragen en heeft u verschillende ideeën aangereikt. In de eerste termijn
hebben wij u twee suggesties gegeven. Ten eerste om te kijken naar een mogelijk haalbaar
financieel voordeel van het project “zaakgericht en digitaal werken gemeenten Bedum, De
Marne en Winsum”. En ten tweede om een eigen bijdrage in te voeren waar het de aanschaf
van hulpmiddelen, zoals scootmobiels, rollators e.d. betreft. Graag zien wij alsnog een reactie
van het College op deze voorstellen.
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Ook blijft mijn fractie benieuwd naar uw reactie waar het de suggestie betreft om de
zwembaden in BMW-verband nauwer met elkaar te laten samenwerken maar ook voor wat
betreft het idee om als gemeenten het onderhoud voor sportvoorzieningen gezamenlijk te gaan
organiseren.
Wij stellen voor om deze en andere gedane suggesties tot mogelijk efficiënter en goedkoper
werken spoedig te onderzoeken en uitkomsten aan het einde van het eerste kwartaal van 2015
aan de raad te rapporten. Dit maakt vroegtijdig anticiperen en communiceren mogelijk waarbij
mijn fractie hierbij voor wil stellen om het uiteindelijke financiële voordeel te gebruiken om de
OZB in 2016 te drukken of wellicht voor dat jaar helemaal niet de laten stijgen conform de lijn
in het bestuursprogramma.

Contracten zorgaanbieders

In de eerste termijn heeft mijn fractie aan de orde gesteld of er mogelijkheden zijn om bij te
sturen als blijkt dat budgetten overschreden gaan worden waar het de nieuwe gemeentelijke
taken betreft en specifiek of de contracten of overeenkomsten die hiervoor worden afgesloten
met zorgaanbieders daartoe de mogelijkheid bieden. Met andere worden, kan de
budgetneutraliteit gegarandeerd worden. Met name bij jeugd in het gedwongen kader maakt
mijn fractie zich zorgen over de financiële consequenties voor de gemeente. Graag vernemen
wij uw reactie.

Verkeer en vervoer

U heeft eergisteren antwoord gegeven op de bedenkingen van mijn fractie ten aanzien van
buslijn 61 over De Vlijt en de Waldadrift. U spreekt daarbij echter ook over het in ere herstellen
van de lijn 161 en als dit laatste klopt dan gaat deze lijn toch niet over De Vlijt? Vier keer per
dag bewegen honderden kinderen zich over De Vlijt in de directe schoolomgeving; echter u
geeft aan dat het om een spitsbus gaat en dat deze de schoolgaande kinderen niet zal bijten.
Kunt u dit toelichten?
De suggestie overigens van de CU om bij de Oostelijke ontsluitingsweg oog te hebben voor de
inwoners van Ter Laan om mogelijk via deze weg bij het trein- en busstation en
sportvoorzieningen te komen vindt mijn fractie een interessante.
Reacties op andere fracties.
Het CDA stelt voor de RKC en de werkgroep internationale betrekkingen verder te korten, mijn
fractie gaat mee met het voorstel van het College door het huidige voorstel te volgen. Wat het
hoogholtje en camperplaats betreft; met de forse bezuinigingen die deze begroting met zich
mee brengt vindt mijn fractie het niet opportuun om hiervoor gemeentelijk middelen aan te
spreken, bezien in het totale plaatje van ‘herontwikkeling Boterdiep’, als tussenliggend gebied
van twee koopcentra, lijkt het ons een prima idee om hiervoor aanspraak te maken op het
leefbaarheidfonds.
Meerdere fracties zijn ingegaan op verkeersituaties binnen de gemeente Bedum waarbij het
wenselijk is dat het gemotoriseerd verkeer een tandje lager gaan. Om weg te blijven bij een
discussie op straatniveau willen wij voorstellen om het verkeersplan 2012 nog eens tegen het
licht te houden vanuit het perspectief van 30 km zones. Qua timing denkt mijn fractie aan het
moment wanneer de ontsluitingsweg gerealiseerd is.
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De CU is onder anderen ingegaan op de keuzevrijheid van diegene die zorg nodig hebben
richting zorgaanbieders. Is het niet zo dat deze keuze zich beperkt tot de geldende
inkoopafspraken?
De VVD heeft de suggestie gedaan om de horeca directer te betrekken bij het huidige concept
bij het nieuw te vormen centrum. Een prima suggestie, dit komt de levendigheid ’s avonds en in
het weekend in het nieuwe centrum ten goede.
Mijn fractie stemt in met de programmabegroting 2015.
Bedankt voor uw aandacht.
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