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¬ De vier leden van Gemeentebelangen geven een toelichting op hun besluit geen zitting te nemen in de
gemeenteraad. Foto Duncan Wijting

‘Democratie lijdt nederlaag’
Koos Bijlsma
BEDUM Een dringende oproep van
CdK Max van den Berg en enkele
kiezers ten spijt om hun besluit te
heroverwegen, blijven de vier pas
gekozen raadsleden van Gemeentebelangen Bedum (GB) bij hun besluit de raadsvergaderingen vier
jaar lang te boycotten.

Dat bleek gisteravond tijdens een
bijeenkomst in het Trefcentrum in
Bedum. Zo’n 50 tot 60 belangstellenden hoorden hier het relaas van de
vier raadsleden aan. De houding van
de coalitiefracties CDA, ChristenUnie en PvdA jegens GB is volgens
hen zo vijandig dat ,,niemand van

ons kan vragen nog eens vier jaar zo
door te gaan’’.
Onder de belangstellenden zat
vakbondsbestuurster René van
Kampen die uit Emmen was gekomen. Zij reageerde: ,,De democratie
lijdt hier vanavond een nederlaag.
Zij hield de raadsleden voor dat met
name op zorggebied er heel wat op
de gemeenten afkomt. ,,De belangen
zijn te groot om te stoppen. Het bestuur dient een afspiegeling te zijn
van de bevolking. Ik vraag u uw besluit te heroverwegen.’’ Zij en enkele
uit Bedum afkomstige medestanders vonden evenwel geen gehoor
bij de drie heren en ene dame achter
de tafel.
Gistermiddag kwam ook CdK Max

van den Berg met een reactie op de
brief die GB hem vrijdag stuurde. De
CdK wijst daarin de gemeenteraad
aan als primaire plek waar GB haar
zorg over de ‘verziekte verhoudingen’ in de politiek van Bedum aan de
orde moet stellen. ,,U hebt bij de laatste verkiezingen stemmen gekregen. Daarmee is uw opdracht van de
kiezers helder: deelnemen en uw
mandaat uitoefenen. Dat verdienen
de inwoners die op Gemeentebelangen hebben gestemd.’’ Over burgemeester Henk Bakker, in wie GB het
vertrouwen heeft opgezegd, is hij
kortaf: ,,Ik heb vertrouwen in hem.’’
De GB-fractie wil eerst in gesprek
met de CdK, alvorens diens reactie te
becommentariëren. >> 21

