Tweede termijn Algemene Beschouwingen bij de begroting 2016 fractie ChristenUnie.
Voorzitter, leden van het college, collega’s en belangstellenden.
Na een uitvoerige behandeling van de Voorjaarsnota zo halverwege ieder jaar, levert de
behandeling van de begroting doorgaans nog verrassend financieel vuurwerk op aan de
raadstafel. Het college borduurt in grote lijnen verder op de input die het eerder van de fracties
kreeg. En de fracties benutten de begrotingsavonden om punten die zij voor de gemeente van
belang vinden, in meer of mindere mate beschouwend, voor het voetlicht van het college te
brengen.
De ChristenUnie verwacht dat het college voor de inbreng van de fracties open staat en er ook
iets mee doet.
Maar, allereerst dank voor de reacties op onze bijdragen in eerste termijn. Met de ene reactie
zijn we meer tevreden dan met een andere. Vandaar dat de ChristenUnie nu kort reageert op
enkele punten.
1. De onderhoudstoestand van onze kademuren en beschoeiingen wordt door u al jaren
genoemd als een belangrijk risico. Nu de inventarisatie eindelijk is uitgevoerd, willen we
ook weten waar we aan toe zijn. Dit onderwerp heeft u immers op de agenda van de
Nationaal Coördinator Groningen laten plaatsen. Ook hij zal u hieromtrent bevragen.
Verder kan de ChristenUnie zich voorstellen, dat het rapport over de kademuren kan
dienen bij de voorbereiding van de voorgenomen reconstructiewerkzaamheden aan de
Molenweg. Wanneer mogen wij een voorstel tegemoet zien?
2. In plaats van urgentie voor het in 2013 geaccordeerde Beleidsplan Openbare Verlichting
geldt inmiddels het gezegde dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze destijds werd
opgediend. Twee jaren nu al gewacht op uitvoering en twee jaar dus ook geen besparing
op energiekosten ingeboekt zoals u ons hebt voorgehouden. U laat onnodig geld liggen!
Wanneer mogen wij een geactualiseerde notitie met betrekking tot deze investering van
u tegemoet zien?
Dat was onze afsluitende zin. En nu hoor ik in gedachten het cliché antwoord dat u ons
straks gaat geven, namelijk dat de raad in dezen op haar wenken door u wordt bediend. Wat
is hier het geval?
Volgens afspraak dienden de fracties hun bijdragen voor de tweede termijn voor
vanmiddag 12.00 te hebben ingeleverd. Dat heeft de fractie van ChristenUnie met een
marge van 1 minuut ook gedaan. Anders gezegd, onze bijdrage was op dat moment heet
van de naald!
Vervolgens worden wij 12.18 uur compleet verrast door uw nieuwste collegebrief met
een uitvoerige verhandeling, nu over de Openbare Verlichting. Nota bene, twee jaar na
besluitvorming op dit onderwerp laat de uitvoering van nieuwe masten en armaturen op
zich wachten. Hoewel dit volgens u toen nog zo urgent was.
Slechts één dag tussen dinsdagavond (toen er over dit onderwerp werd gesproken) en
vanavond is daar -zonder ook maar enige aankondiging vooraf (bijv. in eerste termijn)vanmiddag al een reactie. Onder druk wordt alles vloeibaar.
Om na de voor de fracties gestelde deadline nog even snel de angel uit dit dossier te
halen. Dat deed u eerder ook al met betrekking tot het dossier groenonderhoud.
Deze werkwijze getuigt wat ons betreft van slechte smaak en omgangsvormen en
verdient zeker geen schoonheidsprijs. Zo ga je niet om met de raad!
3. De ChristenUnie blijft vooralsnog van mening dat een integraal plan voor upgrading van
het stationsgebied in combinatie met de realisatie van de oostelijke ontsluitingsweg ons
een unieke kans biedt om Bedum Oost en Bedum-West met elkaar te verbinden. Op die
manier worden het NS-station en de gemeentelijke sportvoorzieningen namelijk veel
beter bereikbaar gemaakt. Wij hebben gevraagd om deze aspecten te laten onderzoeken
en te betrekken bij verdere planvorming op basis waarvan de raad verantwoord kan

1

besluiten. Ons herhaalde verzoeken lijken echter aan dovemansoren te zijn gericht en
daarom dienen wij op dit punt straks een motie in.
4. Ook op het plan een vrij liggend fietspad aan te leggen langs de te reconstrueren
Waldadrift kwam geen reactie. Mogen wij daaruit de conclusie trekken, dat u hiermee
stilzwijgend heeft ingestemd omdat dit ook volgens u de meest veilige optie is?

Ondertussen kreeg mijn fractie vanmiddag ook een mail van de Verkeersgroep
reconstructie Waldadrift, vandaar dat wij deze mail nu betrekken bij onze
beschouwingen. Deze Verkeersgroep vraagt zich o.a. af, waarom er nog een
inloopbijeenkomst wordt georganiseerd. Het staat immers al vast dat de
bewoners zich in positieve zin hebben uitgesproken voor de door de
Verkeerscommissie ingebrachte voorstellen. De Verkeerscommissie toont zich
verder verbaasd, dat in het door RoyalHaskoning/DHV uitgewerkte plan op geen
enkele wijze rekening is gehouden met de eerder door de Verkeerscommissie
gedane suggesties voor de herinrichting. Het lijkt ons goed dat de wethouder
binnenkort eens contact opneemt met deze werkgroep.

5. Er zijn veel grote projecten (waaronder infra) die of in voorbereiding zijn of klaar staan
voor uitvoering. We willen dit per kwartaal volgen om tijdig geïnformeerd te blijven
over de voortgang daarin. De commissie VROM is daarvoor zeer geschikt. Kunt u ons dit
toezeggen?
6. De begrotingen voor 2016 tot en met 2019 sluiten met overschotten. Die zijn nodig om
onvoorziene tegenvallers op te vangen. Wij delen uw conclusie dat de financiële positie
van Bedum vooralsnog gezond is. De schuldenlast is acceptabel en de zichtbare
solvabiliteit is goed. Bedum kan in financieel opzicht tegen een stootje! Toch blijkt het
ieder jaar weer nodig om in de Programmabegroting het adagium op te nemen, dat de
nodige terughoudendheid moet worden betracht om geld uit te geven en dat de raad
beducht moet blijven op financiële risico’s. Wij onderschrijven dit van harte.

Voorzitter. In 2008 verwees de ChristenUnie -tijdens de bespreking van de fraaie gemeentelijke
begroting voor 2009- naar enkele crisisjaren in de afgelopen jaren van de wereldgeschiedenis.
(Zoals bijvoorbeeld naar het ernstige crisisjaar 1929 maar er zijn meer crisisjaren te noemen.)
De ChristenUnie gaf daarmee aan, dat financiële stabiliteit zoals Nederland die na de 2e wereld
oorlog kent, beslist niet vanzelfsprekend is. Immers, in het jaar 2008 werd het financiële hart
van de wereld keihard geraakt als gevolg van een plotselinge wereldwijde banken- en
beurzencrisis. Van de zeer ingrijpende gevolgen van deze crisis zijn we nu -7 jaar later- aan het
herstellen, zo hebben wij dinsdagavond tijdens de beschouwingen voor de begroting 2016
opgemerkt. Het huidige economische herstel is broos en de onzekerheden wereldwijd zijn
immens en divers. De gemeentelijke overschotten in meerjarig perspectief blijven als gevolg van
deze jongste crisis nog uiterst fragile.
Dit jaar stond Nederland stil bij de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en het
voorrecht van een parlementaire democratie. Ook vierden we dat we 70 jaar geleden alweer
werden bevrijd uit de klauwen van een gruwelijk totalitair systeem.
Maar voorzitter, er is al weer een crisis ontstaan. Nog nooit kende onze vrije wereld zoveel
vluchtelingen als nu. De massale uittocht van honderdduizenden vluchtelingen dit jaar uit het
nabije- en midden oosten dreigt het welvarende naoorlogse Europa te overspoelen en heeft ook
ons land in grote verlegenheid gebracht.
De dagelijkse berichtgeving over deze nieuwe crisis heeft zelfs de aandacht afgeleid van de
economische Griekse boemerang die binnenkort terug wordt verwacht om nieuwe miljarden
euro’s op te eisen.
Wereldwijd is er grote onrust en grote onzekerheid.
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Voorspoed, vrede en welvaart, de mensen hunkeren er naar. Maar de zorg voor morgen en de
vrees dat regeringen geen grip en een afdoend antwoord hebben op de mondiale problemen
drukt de mensheid terneer. Onverdraagzaamheid en onvrede nemen daarom toe. En dat geeft
nieuwe zorg.
Daarom blijft de ChristenUnie zich met overtuiging inzetten op een samenleving waarin mensen
wél oog hebben voor het belang van de ander. Op een samenleving waarin men bereid is de zorg
voor die ander op zich te nemen. Onder een overheid die aandacht heeft voor de kwetsbaren in
onze samenleving. Die voor hen een schild wil zijn. Dat zal wederzijds vertrouwen bevorderen.
Kijkend naar datgene wat zich momenteel allemaal in de wereld afspeelt wil de ChristenUnie de
dinsdagavond en vanavond de door de fracties gebezigde wensen en verlangens ook relativeren.
Immers, als wij ons lokale gemijmer afzetten tegen datgene wat nu het wereldnieuws bepaalt,
dan stellen wij vast, dat we ten opzichte van vele miljoenen mensen in een zeer gezegende
positie verkeren en is ons klagen en het denken ergens recht op te hebben eerder reden tot
schaamte.
Voorzitter. Wij sluiten onze beschouwingen af.
Ondanks dat wij hier en daar een kritische noot hebben geplaatst - maar dat mag toch, wij zijn
toch geen applausmachine van het college? - is de ChristenUnie tevreden met de koers die het
college vaart met de uitvoering van het Bestuursakkoord tot nu toe.
We kunnen ons derhalve vinden in de lijn van de programmabegroting 2016.
Het is voor onze fracties en het college een buitengewoon uitdagende en daarom boeiende
raadsperiode. Met beperkte financiële middelen moeten grote en vooral verantwoorde stappen
worden gezet. Dat vraagt veel van het ambtelijk apparaat, college en raad. Dat zijn we ons
bewust.
Wij danken het college en de ambtelijke organisatie graag voor alle werkzaamheden die in deze
begrotingsstukken zijn weerspiegeld en ook bedanken we onze collega raadsleden, alle
geïnteresseerde aanwezigen en hen die nu of later via Internet meekijken voor hun aandacht.
Onze fractie wenst het college en de ambtenaren alle wijsheid toe bij de verdere uitwerking van
de begroting 2016. We zijn er van overtuigd dat al ons werk Gods zegen nodig heeft. Die zegen
wensen wij u en elkaar van harte toe.
Afgesloten te Bedum op 05 november 2015
ChristenUnie Bedum,
Jan Berghuis, fractie voorzitter
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