Van: Mark Reysoo [mailto:markreysoo@live.nl]
Verzonden: zaterdag 14 maart 2015 17:03
Aan: Gemeente Bedum
Onderwerp: Schriftelijke mening Herindeling

Geachte heer, mevrouw,
Bij deze maakt ik gebruik van de mogelijkheid om mijn mening inzake herindeling aan de
gemeenteraad van Bedum kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet, Mark Reysoo
==========================================
Geachte raadsleden van Bedum,
Gemeentelijke herindelingen kennen een lange geschiedenis. In 1851 regelde Thorbecke dat een
gemeente minimaal 25 kiezers moest tellen. De vele herindelingsgolven die volgden hadden de
motieven die nu nog steeds worden aangedragen: versterking van de bestuurslaag door
schaalvergroting.
Dat groter niet altijd beter is, weten ze inmiddels in de zorg, het onderwijs en bij
woningbouwverenigingen. Zelfs voor gemeentes is allang gebleken dat opschaling geen probaat
middel is: het is kostenverhogend, leidt doorgaans niet tot minder intergemeentelijke samenwerking
en de burger komt verder van de politiek af te staan. Dit uit zich in lagere opkomstpercentages bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Het relatief hoge opkomstpercentage in Bedum zou dus weleens snel
verleden tijd kunnen zijn.
Maar gelukkig hoef ik u dit eigenlijk helemaal niet te vertellen. De wens om zelfstandig te blijven is in
de gemeenteraad van Bedum sterker dan waar dan ook in Groningen. En terecht. Historie,
burgerbetrokkenheid noch financiën zijn in Bedum voer voor herindeling. Het is bovendien wrang te
beseffen dat de aanleiding van de herindelingsdiscussie kind van de rekening lijkt te worden. De
schaal van Bedum is geschikter voor maatwerk dan welke fusievariant dan ook.
Toch dreigt ook Bedum het onderspit te delven in het geweld van hogere machten. De Provincie
windt er geen doekjes om dat het aantal gemeentes in Groningen drastisch moet worden
verminderd, goedschiks danwel kwaadschiks. Naar het hoofd luisteren in plaats van naar het hart, is
in zo’n geval niet meer dan angst als raadgever gebruiken.
Waar een wil is, is een weg. Het veel kleinere Renswoude bewijst dat het kan. U staat voor de
dappere taak om Bedum te handhaven als gemeente. Tegen de stroom in, maar ik ben er van
overtuigd dat het tij zal keren. In bestuurlijk Groningen maakt u hier in eerste instantie misschien
geen vrienden mee, maar na meerdere volksraadplegingen mag het duidelijk zijn dat de bevolking u
dankbaar zal zijn.
Mark Reysoo
Kerkhoflaan 2, 9784 PD Noordwolde

