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In aanvulling op de reactie van het college in eerste termijn bij monde van de wethouder
Financiën wil ik vanuit mijn portefeuilles nog een handvol onderwerpen met u delen.
Openbare orde en veiligheid
De analyse van de PvdA op het punt van criminaliteit deel ik, in twee opzichten: 1. Bedum
mag zich gelukkig prijzen met zeer gunstige criminaliteitscijfers. 2. Desondanks blijft
waakzaamheid geboden, ook van onze inwoners; door oor en oog te zijn voor de politie. En
dat gebeurt ook, want Bedum is nog steeds koploper bij de deelname aan burgernet. We
doen ook mee aan de publiciteit rond de “witte voetjes actie”, waarbij gelet wordt op al te
uitnodigende gewoontes richting het dievengilde.
VVD en CDA noemen de veiligheid in 30 km gebieden. Ik herhaal de inzet van het college.
Eigen waarnemingen en metingen, plus klachten van burgers die vervolgens naar feiten
worden vertaald, vormen de basis voor handhaving door de politie. Zo is het – en nioet
anders. En dat gebeurt dan ook, maar daarvoor was tot nu toe geen reden.
Ook de CU maakt melding van dit punt, toegespitst op de Wilhelminalaan. U scheert wel
heel veel weggebruikers over één kam. Zo wil ik hier toch een compliment maken aan de
(meeste) vervoerders van producten van en naar de melkfabriek. Maar laat helder zijn dat
wij de zorg voor veiligheid op die doorgaande route delen. Kennelijk is het (weer) tijd voor
eigen controles en het delen van waarnemingen aan de bestuurders, én handhaving door de
politie, als die uitkomsten daartoe aanleiding geven. Beide, in die volgorde, zeg ik u toe.
Bestuurlijke herinrichting
Uw raad heeft in meerderheid de koers bepaald; op 31.03.2015 en herbevestigd op
15.10.2015. Nu is het provinciebestuur aan zet en ik verwacht, na toezending van de
raadsbesluiten een reactie vanaf het Martinikerkhof. Als die niet komt, of tot niets leidt, ligt
alles weer open.
Dat helpt ons niet, want niets doen is geen optie meer. En meer snelheid is ook niet
verkeerd. De PvdA is daarover heel helder en ik deel die analyse. Daarmee reageer ik tegelijk
richting CDA, want deze partij roemt de prestaties van onze gemeente en dus vooral van ons
ambtelijk apparaat op diverse ingewikkelde beleidsterreinen; om daaraan de conclusie van
blijvende zelfstandigheid te koppelen. Het CDA is kennelijk niet gevoelig voor de berichten
van en over de inzet van het ambtelijk apparaat, inclusief diverse ingehuurde krachten,
waarvoor u tot nu toe ook de portemonnaie trok. En samenwerken schiet te kort; ik heb dat
eerder toegelicht. Op termijn is dat niet vol te houden.
Dan mag de VVD het college verwijten “aan een ernstig ziek paard te trekken”, maar na het
raadsbesluit in Ten Boer en de constante opstelling van de raad van Zuidhorn moet ik de
VVD-optie naar de optelsom van schakelgemeenten rond de stad als een dood paard
betitelen.
De VVD blijft zijn oplossingen baseren op de nodale verbindingen, zeg maar de orientatie van
Bedum op de stad. Die is er, zeker, maar die verandert niet door de ligging ervan.
Centrumplannen
Ik noteer de tevredenheid van uw fracties over de resultaten; het college deelt die. De VVD
noemt onze inzet “voorzichtig”. Ik vertaal dat in realistisch, haalbaar en rekening houdend
met de investeringsbereidheid en –mogelijkheden van vele partijen. Begin volgend jaar, na

verhuizingen van de bewoners van de laagbouw van Bederawalda naar de net gereed
gekomen nieuwbouw, begint de 2e fase: de sloop van die laagbouw, herbouw langs het
water en de aanleg van de voorzieningen voor langparkeerders. Ik hoop dit jaar op de
afronding van de planvorming bij andere partijen voor het nieuwe gezondheidscentrum,
inclusief een soort dagpoli van het Martini ziekenhuis, en voor de invulling op het terrein van
voormalig politiebureau en zorggebouw. Uiteraard kom ik dan direct bij u daarop terug.
Social media en digitalisering
Ons college heeft zich eerder over de vraag gebogen of Bedum, meer dan nu, actief moet
worden op social media. Wij staan daar niet negatief tegenover, maar alles heeft zijn prijs.
Wij brengen in herinnering dat op voorlichting recent € 5.000,- is bezuinigd als onderdeel
van onze bezuinigingsopgave. Een goede “exploitatie” van een twitteracccount vraagt, zo
blijkt uit extern onderzoek, een ambtelijke inzet van 0.4 fte ofwel rond € 30.000,-. Het gaat
immers niet alleen om zenden, maar ook om interactie en reactie op berichten die via dit
communicatiekanaal binnen – en weer terug komen. Die interactie is kenmerkend en
bepalend voor een goede inzet van social media en de tevredenheid van burgers over de
inzet van dat middel.
De constatering moet dus zijn dat aan de wens van enkele fracties op dit terrein kosten
verbonden zijn. Zonder uitzetting van de begroting blijven wij daarom inzetten op goede
informatie via krant, mededelingenrubriek en loket / publieksbalie.
Die prijs is ook aan de orde als we volledig gaan digitaliseren, zoals het CDA bepleit. Met wat
digitaal ontsloten kan worden, proberen we u zo goed mogelijk te bedienen.
Internationale betrekkingen
Volgens mij zit het CDA en het college op hetzelfde spoor. Meer het accent op de
bestuurlijke verhoudingen, in elk geval tot aan een herindeling, minder werk dan eerder aan
allerlei aspecten van de jumelages, dus beëindiging van de werkgroep internationale
betrekkingen, en toch een budget, in de vorm van tegemoetkomingen in de reiskosten, om
zo particulier initiatief op dat terrein en in dat verlengde te faciliteren. Dat is de inzet en die
zullen we volgend jaar hanteren.
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