Algemene beschouwingen 2016
Tweede Termijn

Geachte voorzitter, collega’s en belangstellenden,
In deze tweede termijn zullen we reageren op een aantal punten die voor ons onvoldoende
zijn behandeld of die om andere reden meer aandacht vragen en kort ingaan op enkele
andere punten van de andere fracties in de eerste termijn. Maar als eerste willen we het
college danken voor de uitgebreide beantwoording op de vele opmerkingen en vragen in de
eerste termijn.
Mooi dat de bevindingen van de PvdA ten aanzien van veiligheid worden gedeeld, vraag die
nog over blijft is hoe het college staat tegenover het idee om lokaal voorlichting te gaan
geven over signalering kindermishandeling? (Fysiek)
Verder geven wij met betrekking tot veiligheid graag de suggestie mee ten aanzien van het
burgernet om ov-bedrijven aan te sluiten op dit systeem waardoor nog meer ogen op de weg
mee kunnen kijken.
Wij zijn het eens met uw opvatting dat u, in tegenstelling tot de VVD, de ontwikkeling van
het centrumplan voortvarend hebt opgepakt. Kansen worden benut, de vestiging van een
polikliniek van het Martiniziekenhuis is daarvan een mooi voorbeeld. Om het bij dit voorbeeld
te houden, u heeft als gemeente daarover niet direct de regie, het getuigt van een goede
strategische verhouding tussen u als college met de diverse sectoren dat dit in Bedum wordt
gerealiseerd.
Wel hebben we een opmerking over uw mededeling dat de Vlijt niet een versterkte onderlaag zal krijgen bij de op handen zijnde reconstructie. U geeft aan dat nu de buslijn aan de
zijlijn is gezet een verharding van de onderlaag niet meer nodig is. Maar u weet dat bevoorradingsvrachtwagens van supermarkten en winkels in het centrum nu ook over de Vlijt
rijden. Een volgeladen vrachtwagen geeft meer gewicht dan een bus. Met de op handen
zijnde centralisering van de winkels zal het aantal vrachtwagenbewegingen toenemen en
de Vlijt dus meer worden belast. Bent u dat met ons eens?
Ten aanzien van de uitbreiding van gemeentelijke voorlichting richting onze inwoners en
ondernemers geeft u aan dat het gebruik van twitter € 30.000 aan kosten met zich mee
brengt. Onze suggestie heeft niet de bedoeling om uw ambtelijk apparaat 4 uur per dag
via dit medium te laten communiceren.
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De gemeentesite is op iedere pagina voorzien van een twittericoon waarmee een bericht,
naast internet en brievenbus, snel een grote groep bereikt. U heeft gelijk dat interactie via
twitter een behoorlijk tijdsinvestering vraagt, echter u kunt er ook voor kiezen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Loppersum, het een informatief karakter te geven. Praktisch en bruikbaar
voor onze inwoners met een verwijzing naar de gemeentesite. Dan kan de gemeente ook van
de zwarte lijst.
Overigens geeft deze discussie, hoe summier ook in het licht van deze begroting, wel aan
hoe kwetsbaar een kleine gemeente als Bedum is. Tijdig inspringen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen en taken wordt erg moeilijk voor een kleine gemeente. Dit werpt
de vraag op hoe realistisch de wens is van het CDA om Bedum als zelfstandige gemeente te
kunnen blijven zien na 2018. Natuurlijk hebben wij begrip en waardering voor de huidige
schaal en de wens voor behoud voor onze huidige gemeentegrens waar het fijn wonen en
werken is. Maar als de toenemende taken in de toekomst niet meer in de lucht gehouden
kunnen worden, moeten het aantal handen worden uitgebreid.
U memoreert aan Ede Staal ten aanzien van de straatverlichting. Zoals u aangeeft is het nog
niet zo eenvoudig om Bedum in verlichting te brengen. Mijn fractie weet wel dat wij reeds
6 jaar bij u op de knop drukken met de wens de openbare verlichting te vervolmaken, te beginnen met vermindering van het aantal storingen. Wij roepen u dan ook op druk te zetten
op alle spelers die nodig zijn de storingen te verhelpen. Niet alleen ten behoeve van de verbetering van het zicht van verkeersdeelnemers maar ook voor wat betreft de component van
sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel.
U bent duidelijk geweest over de meldcode kindermishandeling waarvoor onze dank. In dit
systeem, in feite twee rode vlaggetjes in een beeldscherm, hebben wij echter niet teveel
vertrouwen. Blij zijn wij dan ook dat het CJG oog blijft houden bij vroeg signalering en dan
vooral: actie onderneemt.
Waar het om de toekomst van scholen en de kwaliteit van het onderwijs gaat is mijn fractie
niet direct gerust gesteld. U geeft aan dat de besturen aangeven niet onder één dak te
willen, daar komt het kort gezegd op neer. Wij vragen u ook niet om de besturen onder één
dak te brengen. Als wij u die suggestie hebben gegeven dan is dat niet een juiste.
Echter, onze fractie heeft andere signalen opgevangen van de schoolbesturen en wij zouden
graag vanuit het OGOO en de Transitietafel Bedum de standpunten van schoolbesturen
bevestigd zien. Dat doet o.a. het OGOO recht en dat willen wij meewegen in de uiteindelijke
besluitvorming.
De fractie van de PvdA wil inzetten op kwaliteit van onderwijs en de voorliggende kansen
verzilveren met een geïntegreerde voorziening voor kinderen en wel onder één dak op één
locatie. De door ons beoogde voorzieningen die in de nabije toekomst aan een basisschool
gekoppeld kunnen worden krijgen dan pas echt vorm. Als de leerling centraal wordt gesteld
dan maakt de kwaliteit een sprong voorwaarts omdat kindvoorzieningen dan echt bereikbaar
worden. Wij geloven erin dat de identiteit van de huidige schoolbesturen, de sfeer en het
karakter behouden kunnen blijven. Simpel gezegd, ons voorstel is om twee of meer scholen
als directe buren op een locatie te gaan vestigen.
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En dat is ook geheel in de lijn met wat de Nationaal Coördinator gisteren in het rapport
“Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen” heeft gepresenteerd en dan gericht op
kansen en voorzieningen en een mogelijke nieuwbouwregeling voor scholen. Wij willen
besluiten nemen vanuit toekomstgerichte gedachten.

In het rapport van de NCG staat letterlijk:
In zeven van de 12 gemeenten (DEAL en BMW) is een beleid ontwikkeld om te investeren in
integrale kindcentra in de centrumdorpen en de regionale centra. In de kindcentra vinden we
naast de basisschool ook de peuteropvang, de buitenschoolse opvang, sport- en spelvoorzieningen, bibliotheek, ruimte voor muziekonderwijs, dans en toneel. Buiten schooltijd
kunnen andere organisaties de verschillende voorzieningen gebruiken.
Ook onze wethouder houdt zich al jaren bezig met deze ontwikkeling en is er op andere
plaatsen een groot voorstander van. Waarom dan niet voor de plaats Bedum nu deze kans
zich voordoet. Eerder is dit meerdere keren in Bedum ter sprake gekomen. Er ligt nu een
kans om deze voorziening te realiseren vanuit een visie op onderwijs die toekomst gericht is.
Niet de verschillende bestuurlijk belangen of de stenen moeten leidend zijn maar de kinderen
van Bedum die recht hebben op kwaliteit van onderwijs welke zijn beslag krijgt uit een gebouw wat recht doet aan het huidige en toekomstige onderwijs.
In die context willen we ook de reactie in eerste termijn van de wethouder van financiën
aanhalen inzake de financiële risico’s die voortkomen uit de gevolgen van de gaswinning.
Wij citeren hem als volgt:

“De scholen staan aan de vooravond van grote veranderingen en ook is het de bedoeling dat
tientallen sociale huurwoningen worden aangepakt. Dit brengt grote kosten met zich mee.
Als je scholen versterkt, dan is het logisch dat je de scholen aanpast aan de eisen van deze
tijd. Etc .“
“In het Tweede akkoord tussen het Ministerie van Economische Zaken, provincie en twaalf
gemeenten staat dat bevingsgerelateerde zaken niet voor gemeenterekening komen. Dat
moet waargemaakt worden. Een optelsom van bijdragen zorgt ervoor dat zelfs een financieel
gezonde gemeente, zoals Bedum, snel door haar hoeven zakt. Dat willen we ons niet laten
gebeuren”.
Einde citaten. Daartoe wil de PvdA een motie indienen.
U geeft aan dat een concrete berekening van de uitgaven in het sociale domein op dit
moment niet mogelijk is. Ruim een jaar geleden heeft de fractie van de PvdA aangegeven
hoe te monitoren op deze uitgaven. Dit bleek toen lastig. Dat blijkt nu nog steeds lastig
daar waar dit wel een aanzienlijk risico met zich meebrengt. Wanneer komt u concreet
met een overzicht van uitgaven? Het geeft weer eens aan hoe moeilijk het sturen is op
de uitgaven wanneer er sprake is van een gemeenschappelijke regeling. Lastig sturen voor
de raad maar ook voor het dagelijks bestuur, niet wetende wat de financiële consequenties
zijn, niet wetende of het doelmatig wordt besteed .......
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In het licht van de discussie omtrent de herindeling hebben wij niet het gevoel dat onze
fractie z’n standpunt nogmaals op hoeft te voeren.
In dat kader willen wij nog wel reageren op de VVD die spreekt over fusie met de gemeente
Groningen. Er zal dan geen sprake zijn van fusie maar van annexatie. De gemeente
Groningen is qua inwoneraantal bijna 20 maal zo groot als Bedum.
En dan toch ook nog een reactie op het CDA en de VVD inzake samen gaan met Winsum en
Ten Boer. Kort geleden heeft de raad van Ten Boer besloten zich aan te willen sluiten bij de
gemeente Groningen. BTW lijkt dan ook geen reële optie.
Wij steunen de CU met betrekking tot het onderzoek van een betere ontsluiting van Ter Laan
in relatie met de ontsluitingsweg. Ook de fractie van de PvdA heeft dit eerder bepleit.
Veiligheid is een belangrijk item en het vrij liggend fietspad aan de Waldadrift zou ons inziens
zeker bijdragen aan de veiligheid van al die fietsers vanuit Bedum richting Groningen.
Met betrekking tot de kademuren en beschoeiingen wachten wij het onderzoek af en willen
dit graag zsm bespreken in de commissie VROM.
Nog enkele openstaande vragen:
Kunt u nog een reactie geven op de onderhoudstoestand van de vijvers aan de Ommelanderdrift en de Waldadrift.
Over de suggestie van een hoogholtje in Onderdendam heeft u aangegeven dat de middelen
vanuit de Stichting Landarbeiderswet mogelijk een andere besteding krijgen. Daarmee bent u
niet inhoudelijk ingegaan op onze suggestie, daar waar dit wel passend zou zijn vanuit het
doel om te investeren in recreatieve wandel- en fietspaden.
Vraag aan het CDA: met betrekking tot het tekort van het zwembad wordt opgemerkt de
voorziening op peil te willen houden en dat er wel een acceptabele gebruikerstarief gehanteerd blijft. Hoe ziet het CDA dit in relatie tot het verwachte tekort?
Het CDA vraagt naar de dekking in verband met het groenonderhoud en de muziekschool.
Wethouder van der Kolk heeft hierop al gereageerd en aangegeven dat dit geen gat in de
begroting zal slaan omdat dit bij de ingeboekte bezuinigingen is opgenomen als een stelpost.
Verder willen wij aangeven de VVD van harte te ondersteunen inzake de toenemende
verkeersproblematiek van Onderdendam bij de geplande wijzigingen met betrekking tot
de N361 en de ontsluitingsweg van Bedum en willen de toezeggingen van de provincie
hiermee in herinnering roepen. Kan het college ons garanderen dat de verkeersdrukte in
Onderdendam goed gemonitord wordt en er zo nodig actie wordt ondernomen naar de
provincie.
Tot zover onze reactie in de tweede termijn.
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