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Aan de leden van de Gemeenteraad van Bedum

Noordwolde, 14 maart 2015

Geachte leden van de Gemeenteraad van Bedum,
Graag wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mijn mening kenbaar te maken inzake
de Herindeling.
In 2013 hebt u besloten om te kiezen voor een zelfstandige gemeente Bedum en ik denk dat
dat een verstandig besluit was. Ik hoop dan ook dat u bij uw besluit blijft.
In navolging van het bedrijfsleven, waar groot, groter, grootst het hoogste doel is, is de
overheid op zeker moment ook begonnen ons land als een bedrijf te besturen. En nu zijn dus
de gemeenten aan de beurt. Het mantra dat gemeentes groter moeten is zo vaak herhaald dat
zelfs oorspronkelijke tegenstanders nu denken dat het niet meer anders kan. Eigenlijk is denk
ik angst om de boot te missen de werkelijke drijfveer om mee te doen.
Wat er te winnen valt is mij niet duidelijk. Efficiënter? Er zullen wat mensen ontslagen
worden, maar meestal in de lagere rangen. De hogere rangen zullen veel meer verdienen, want
‘ze hebben meer mensen onder zich’. Beter toegerust om de decentralisatie van taken uit te
voeren? Dat kan ook als je gewoon samenwerkt op die terreinen.
Wat er te verliezen valt is mij wel duidelijk. Door een terugtredende overheid, die allerlei
publieke instellingen heeft overgelaten aan ‘de markt’, voelen burgers zich nu al minder
betrokken. Als ook hun gemeente veranderd in een anonieme kolos, zullen ze zich ook daar
niet meer betrokken bij voelen. Juist nu de overheid van de burger vraagt te participeren is het
vreemd dat de structuren die daarvoor geschikt zijn worden opgedoekt.
Het besturen van zo’n grote gemeente vergt natuurlijk professionals. Waar nu de mogelijkheid
om als burger politiek actief te zijn in de gemeente nog vrij toegankelijk is, zal dat in een
grote gemeente veel moeilijker worden. Beroepsbestuurders staan meestal veel verder van het
door hen bestuurde volk af. De managers zullen hun intrede doen; de schandalen zullen
vanzelf volgen.
Samen leven in een land en dat democratisch besturen is meer dan bedrijfsmatig denken hoe
dat economisch het beste kan. Laat Bedum Bedum blijven.
Ik wens u veel wijsheid bij de besluitvorming op 31 maart.

Met vriendelijke groeten,
Willy Landeweerd
Noordwolde

