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Voorwoord 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GB voor de periode 2014-2018. Hier staan 
alle onderwerpen in waar wij ons de afgelopen vier jaar hard voor hebben gemaakt en 
waar we ons de komende jaren hard voor blijven maken. Dit verkiezingsprogramma is 
tot stand gekomen mede op basis van uw inbreng! GB hecht veel aan de mening van 
de burger en daarom hebben wij u de afgelopen maanden gevraagd uw stem te laten 
horen op onze crowdsource-site. U heeft massaal gereageerd en daarom kunnen we 
met trots zeggen dat het verkiezingsprogramma van GB vóór en dóór de burger is tot 
stand gebracht. 
 
Grootste partij 
U heeft in 2010 massaal voor ons gestemd en ons daarmee tot de grootste partij in de 
gemeente Bedum gemaakt. Ondanks onze sterke wens en niet aflatende inspanningen 
in het college van B&W te komen, zijn we als grootste partij in de oppositie beland. Die 
oppositierol hebben wij ons zeer aangetrokken. We hebben het beleid van het college 
continue aan een kritische blik onderworpen en kosten noch moeite zijn gespaard om 
de speerpunten uit ons program te realiseren. En als oppositiepartij hebben wij veel 
voor elkaar gekregen.  
Met uw stem wordt het weer mogelijk om de grootste partij in de gemeenteraad te 
worden en alleen als we voldoende groot zijn mogen we bepalen met wie we gaan 
samenwerken en mogen we wethouder(s) leveren. Alleen op die manier kunnen wij de 
lijn van vernieuwing en verandering die wij de afgelopen jaren hebben ingezet, naar 
een hoger niveau tillen. Met uw stem kunt u echt een verschil maken! Daarom vragen 
we: doe mee en kies voor inhoud, er valt zo veel te winnen. Samen durven wij te 
dromen voor de nieuwe gemeente Bedum!  
 
Waar staat GB voor? 
Als u voor GB kiest, dan kiest u voor een partij die een positieve, inhoudelijke 
boodschap heeft voor een breed publiek. Ze staat boven de landelijke partijen en wil 
de ogen en oren zijn voor iedereen die mee wil werken aan het allerbeste voor de 
gemeente Bedum. Samen staan we sterk! Ooit zijn we begonnen omdat we de 
Grotestraat in Bedum van de sloophamer wilden redden. Ook de komende jaren 
moeten er belangrijke beslissingen worden genomen die directe gevolgen hebben voor 
uw leefomgeving, voor uw gevoel van veiligheid, voor uw onderneming, voor uw 
ontspanning en recreatie of dat van uw kinderen. De noodzaak voor een partij die niet 
is gebonden aan landelijke belangen, kleur of religie, maar die opkomt voor uw 
belangen en die van uw gemeente is daarmee groter dan ooit! 
 
Durven, Dromen, Doen! 
Gemeentebelangen durfde te dromen vier jaar geleden. En liet de dromen ook 
werkelijkheid worden. De denktanks voor de restwarmte van de Beemden, de 
ontsluiting van de Domo-fabriek en het centrum van onze gemeente hebben groot 
resultaat geboekt. U weet dat er een ontsluiting komt voor onze gemeente, uw weet 
dat onze gemeente gebruik gaat maken van restwarmte van de Domo voor de 
verwarming van het sportcomplex De Beemden en u weet ook dat er belangrijke 
ontwikkelingen zijn met betrekking tot de centrumplannen. Ook voor de komende jaren 
geldt: GB durft, GB droomt en GB doet.  
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie en we zijn benieuwd naar uw reactie. Ga 
naar www.gemeentebelangenbedum.nl en  reageer! Wij horen graag van u. 

http://www.gemeentebelangenbedum.nl/
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1. Gaswinning 
 
De gaswinning in de provincie Groningen staat steeds meer 
ter discussie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de 
gaswinning de veiligheid van onze inwoners in gevaar 
brengt. De frequentie en kracht van de aardbevingen nemen 
bij het onveranderd voortzetten van de gaswinning in snel 
tempo toe zoals blijkt uit het rapport van het Staatstoezicht 
op de Mijnen, het toezichtsorgaan. Conform het advies van 
het Staatstoezicht op de Mijnen pleit GB voor het 
onmiddellijk verminderen van de gaswinning met minimaal 
40%. Provincie en gemeenten moeten er bij de minister op 
aandringen drastische maatregelen te nemen. Dit dossier 
moet veel prominenter op de politieke agenda! 
 
Compensatie 
De provincie Groningen heeft een voorstel uitgebracht om 
het gebied in Noord-Groningen, dichtbij of op de Slochteren 
gasbel, te compenseren voor de overlast ten gevolge van de 
gaswinning. Provincie vraagt hiervoor € 1 miljard van de 
NAM, bovenop de vergoeding van de directe schade 
bestaande uit het herstel van scheuren in woningen, 
preventieve maatregelen zoals de vernieuwing van 
schoorstenen e.d., en waardevermindering van de woningen.  
Bedum ligt op de gasbel en heeft regelmatig schade aan 
woningen en andere gebouwen. In Bedum is een gaslocatie 
(Gaslocatie Woldijk) waar een vijftal boringen hebben 
plaatsgevonden.  
Gerekend naar inwonertal zal Bedum zeker 10% van het 
getroffen gebied uitmaken. In compensatie budget komt dat 
neer op 100mln euro. GB wil zich actief opstellen in de 
discussie met de NAM. Wij ondersteunen de Provincie in haar 
pogingen om het gebied, maar natuurlijk Bedum i.h.b., te 
compenseren voor de overlast van de gasboringen. Wij lopen 
risico, ervaren de aardbevingen als beangstigend, dienen 
ons voor te bereiden op zelfs nog ergere bevingen, en 
moeten steeds weer schades laten herstellen, maken ons 
zorgen om de waarde van onze woningen etc. Wij dienen wel 
gasboringen en gaswinning toe te staan, met alle nare 
consequenties van dien, maar krijgen daar niets voor terug.  
GB doet een voorstel voor een paar projecten, waarmee wij 
denken werkelijk wat terug te krijgen voor onze loyaliteit:  
 
Project Zonnepanelen  
Stel uit het gevraagde budget een bedrag van € 4000, per 
woning in Bedum, beschikbaar als subsidie voor de installatie 
van zonnepanelen. Bij ongeveer 4.500 woningen komt dit 
neer op een bedrag van € 18 mln.  
Dit is een relatief klein bedrag ten opzichte van de 1 miljard 
die Provincie vraagt. Onder dit project vallen ALLE woningen 
in Bedum, dus koopwoningen en huurwoningen. 
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Particulieren, maar ook de Woningbouwverenigingen. Alle 
Bedumers hebben hier voordeel van en het geld wordt goed 
besteed doordat het leidt tot gasbesparingen voor een zeer 
lange periode.  
Bedumers en Woningbouwcorporaties dragen zelf bij en 
zullen daar graag toe bereid zijn gezien de forse bijdrage 
vanuit de NAM.  
 
Project woningisolatie 
Stel een bedrag van € 4000 per woning beschikbaar als 
subsidie. Laat van elke woning een infraroodscan maken 
teneinde een inzicht te krijgen van de plaatsen waar de 
warmteverliezen ontstaan en maak vervolgens een voorstel 
voor aanvullende maatregelen. Te denken valt aan dubbel 
glas, spouwmuurisolatie, dak isolatie, vloerisolatie etc.  
 
Deze twee voorstellen zijn geheel in lijn met die van 
Provincie, geven een belangrijke bijdrage aan gasbesparing, 
geven een economische impuls in het gebied en renderen 
zeker, ook op langere termijn. Zij zijn een belangrijke stap in 
de richting van de toekomstvisie van een energie-neutraal 
dorp! 

Aanvullende compensaties 
Uiteraard zijn er nog vele andere projecten waar veel goeds 
mee kan worden gedaan. Te denken valt aan:  

• Installatie van warmtepompen  
• Subsidie voor het lopende project voor het hergebruik 

van  industriewarmte t.b.v. het  
• Zwembad in Bedum  
• Subsidies voor verbetering van het Centrum waarvoor 

een project loopt in Bedum  
• Subsidies voor projecten in de sportvoorzieningen  
• Subsidies voor projecten in Bedum in de recreatieve 

sfeer  
 
Bedum moet een actieve rol krijgen in het voorgestelde 
Compensatie Project. GB wil daarom dat Bedum een voorstel 
uitbrengt naar de NAM en de Provincie voor de maatregelen, 
waarvan wij vinden dat wij daarmee het effectiefst 
gecompenseerd zullen worden, en op een zodanige manier, 
dat ALLE inwoners daar dan ook direct wat van gaan 
merken.  
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2. Herindeling gemeenten provincie Groningen 
 
Zelfstandigheid. 
GB is altijd voor zelfstandigheid geweest en tegen 
herindeling. Maar we kunnen onze ogen niet langer sluiten 
voor de druk vanuit de provinciale- en landelijke overheid. 
Vanuit dat oogpunt pleitte GB in maart 2013 al voor een 
verkenning van alle mogelijkheden. Niet omdat wij voor 
herindeling waren, maar omdat we ervoor wilden waken dat 
er over ons zou worden beslist. Ook wilden we voorkomen 
dat er steeds meer varianten zouden afvallen, omdat andere 
gemeentes wel actief met elkaar in gesprek gingen. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld met de door ons benoemde optie van 
een schil rond de stad, met vergelijkbare schakelgemeentes. 
Deze optie is nu niet meer mogelijk. 
 
Ten noorden of ten zuiden van Bedum. 
GB heeft geworsteld met de vraag of we de stadsvariant 
moeten meenemen in de verdere verkenningen. Hoewel dit 
de meest democratische oplossing lijkt is het de vraag of dit 
op een objectieve manier kan. Dit onderwerp is een stuk 
complexer dan dat. Het is niet zo dat we door zaken zo goed 
mogelijk op een rijtje te zetten alle consequenties voor de 
burgers kunnen overzien en benoemen. Het is geen 
wiskunde! Er zal altijd een gedeelte gevoel en subjectiviteit 
bij komen kijken. We kunnen nu bijvoorbeeld niet overzien 
of we met een keuze voor de stad een groot risico lopen dat 
Noord- en Zuidwolde op den duur zullen worden ingelijfd en 
de groene zone tussen haar en de stad kwijt raken. Maar we 
vinden wel dat we dat risico nooit moeten willen lopen! 
Argumenten dat we in werk, winkelen en uitgaan op de stad 
zijn gericht, zijn geen argumenten om dan maar bij de stad 
te gaan horen. Vele van onze burgers die wij hebben 
geraadpleegd geven aan wel de lusten, maar heel bewust 
niet de lasten van de stad te willen hebben. Daar komt bij 
dat wij een lokale partij zijn die voor de belangen van 
burgers in onze gemeente op komt. Wij staan voor onze 
lokale, dorpse identiteit. We hebben de afgelopen periode 
veelvuldig onze achterban geraadpleegd. We zijn in gesprek 
gegaan met onze burgemeester en we hebben contact 
gezocht met andere lokale partijen in onze regio. Op grond 
van dit alles hebben we besloten dat het in dit stadium niet 
in het belang van de burgers is om nog langer naar het 
Zuiden te kijken. 
 
BMWE inclusief haven 
GB is van mening dat het dossier Herindeling geen inzet van 
verkiezingsretoriek mag worden. Er mogen aan de burgers 
geen onwaarschijnlijke varianten worden voorgehouden. Ten 
Noorden van Bedum bestaat de mogelijkheid van 
samenvoeging met de gemeenten Winsum, De Marne, 
Eemsmond, Delfzijl, Loppersum en Appingedam (G7). GB 
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heeft burgerbetrokkenheid en participatie hoog in het 
vaandel. Vanuit de gedachte dat een gemeente van de G7 
omvang die basiswaarden in het gedrang brengt en de 
burgers moeten kunnen kiezen uit meer dan 1 variant, wil 
GB ook een alternatieve variant onderzoeken. Dat betreft 
een samenvoeging met de gemeenten Winsum, De Marne en 
Eemsmond, de zogenoemde BMWE variant inclusief de 
haven. Deze gemeente zal ongeveer 50.000 inwoners tellen 
en uit onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau 
COELO is gebleken dat de grens op 60.000 inwoners ligt 
voor wat betreft het waarborgen van de  
burgerbetrokkenheid in een gemeente. Bovendien hebben 
deze gemeenten al een stevige basis gelegd in het kader van 
de samenwerking. GB wil dat de burgers door middel van 
een referendum kunnen kiezen uit deze twee varianten.   

3.  Sport, cultuur en recreatie 
 
Beleid 
Bedum verdient inspirerend beleid en voorzieningen voor 
wandelaars, fietsers, (water)sporters, ruiters, bijvoorbeeld 
een Walfridusvoetpad. 
GB wil i.o.m. de verschillende sportverenigingen, Huis van 
de Sport, e.d. kijken welke nieuwe kansen ontwikkeld 
kunnen (moeten) worden om het sportaanbod voldoende in 
stand te houden en eventueel uit te breiden. 
Dit sluit goed aan bij de in het voorjaar van 2013 
vastgestelde “nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2017” en 
de “Sport- en beweegnota 2013-2019”. 
Bestaande voorzieningen kunnen vrij komen te vallen door 
afnemende belangstelling van bepaalde sporten (denk aan 
tennis), terwijl andere (nieuwe) vormen van sport juist meer 
belangstelling hebben (denk bijvoorbeeld aan o.a. 
zaalvoetbal en beachvolleybal). Mogelijk kunnen bepaalde 
accommodaties omgevormd of eventueel uitgebreid worden.  
GB wil  de uitvoering van het rapport van de Rekenkamer 
Commissie over Recreatie & Toerisme in de gemeente 
Bedum in overleg met de betrokken partijen en ondernemers 
verder uitwerken en vormgeven. Hier liggen grote kansen 
voor de gemeente Bedum. 
 
De Beemden 
De Beemden heeft te weinig vierkante meters water. GB wil 
alle mogelijkheden blijven onderzoeken om het huidige 
zwembad met een openluchtbad uit te breiden. E.e.a. in 
overleg met de regio/gemeenten rondom Bedum. 
De zonneweide van de Beemden verdient een fikse 
opknapbeurt en de mogelijkheden voor een gesponsord 
kleuterbuitenbad moeten worden onderzocht. 
Naast de verwarming van het complex met behulp van de 
restwarmte van de DOMO willen we kijken of verdere 
verduurzaming van het sportcomplex de Beemden, inclusief 
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de nabije omgeving/buurt, door bijvoorbeeld zonnepanelen 
mogelijk is. 
 
Steigerplan 
GB is voor het opstellen van een aanleg- en steigerplan 
t.b.v. ligplaatsen aan het Boterdiep. 
 
Onderdendam 
De jachthaven in Onderdendam heeft een opknapbeurt nodig 
met een nieuw beleid, dit blijkt ook uit het aangehaalde 
rapport van de Rekenkamer. GB vindt het een goede zaak 
dat het voetbalveld in Onderdendam vooralsnog behouden 
kan blijven. De voetbalvereniging Onderdendam heeft 
bewezen bestaansrecht te hebben en vervult hiermee een 
belangrijke functie in het dorp. 
 
Schaatsbaan terrein 
Er moet een 4 seizoenen invulling komen voor het 
ijsbaanterrein, bijvoorbeeld door een ‘Garnwerd aan het 
Boterdiep’ te creëren voor onze jeugd. In overleg met het 
ijsbaanbestuur moet onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn en hoe het huidige terrein 
gemoderniseerd en omgevormd kan worden tot een 4 
seizoenen recreatie. 
 
Cultuur 
GB is van mening dat er meer aandacht moet komen voor 
kunst en cultuur. Het is noodzakelijk dat onze gemeente een 
duidelijke visie heeft op cultuur en de voorwaarden waaraan 
moet worden voldoen bij subsidieaanvragen. GB vindt dat 
Groningse taallessen in het basisschoolonderwijs behouden 
moeten blijven. De gemeente dient dat te bevorderen. Wij 
vinden daarnaast dat er met andere culturele instanties 
gesproken moet gaan worden over hoe wij in het historisch 
Onderdendam theater te water kunnen laten plaatsvinden. 
Vanuit de gemeente moet er actief worden meegedacht over 
subsidiemogelijkheden.  Alleen bij voldoende 
maatschappelijk draagvlak moet hiervoor gemeenschapsgeld 
beschikbaar worden gesteld. GB is niet tegen sportvissen. 
 
Noordwolde 
GB wil het Sportcomplex Noordwolde uitbreiden met een 
(LED) lichtinstallatie rondom het bestaande wedstrijdveld. 
 
Bootverkeer Boterdiep 
GB vindt dat er meer voorzieningen langs het Boterdiep 
moeten komen voor het bootverkeer zoals elektriciteit, water 
en toiletaccommodaties. Dit kan tevens uitgebreid worden 
met camperplek-voorzieningen in Zuidwolde, Bedum en 
Onderdendam. 
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4.  Burger participatie en bestuurlijke vernieuwing 

Betrokkenheid en interactie 
Inwoners van de gemeente Bedum weten zelf vaak heel 
goed wat er speelt en nodig is in hun straat, buurt of dorp. 
Door het inschakelen van die kennis creëer je betrokkenheid 
en draagvlak en dat is een absolute voorwaarde om te 
komen tot de juiste invulling van het beleid. Dit alles begint 
bij een open, klantvriendelijke houding. 
 
Denktanks 
Burgers niet serieus nemen vindt GB een slechte zaak. Door 
deze houding raken veel burgers ontmoedigd. Er zijn veel 
burgers die hun vertrouwen in de lokale politiek hebben 
verloren. GB gaat uit van de kennis en expertise van haar 
inwoners. Wij hebben elkaar hard nodig om de juiste 
beslissingen te kunnen nemen! GB wil positief kritische, 
meedenkende burgers serieus nemen en hen betrekken bij 
het maken van beleid. Hierdoor krijgen burgers weer 
vertrouwen in de politiek en in elkaars standpunten. Het 
instellen van werkgroepen of denktanks is hierbij van groot 
belang. We moeten meer gebruik maken van onze 
gepensioneerde specialisten in de gemeente bij projecten. 
 
Burgerenquête 
GB wil gebruik maken van een burgerenquête die tenminste 
één maal per  twee jaar gehouden gaat worden. Hierin 
worden burgers naar hun mening en tevredenheid gevraagd. 
Hoe waardeert zij het locale optreden van de gemeentelijke 
overheid? De uitkomst van die enquête wordt publiekelijk 
bekend gemaakt en komt op de agenda van de 
gemeenteraad. Op basis van de uitkomsten kan de raad 
en/of het college haar beleid aanpassen of de ingeslagen 
weg vervolgen. 
 
Bestuurlijke vernieuwing 
Het is tijd voor bestuurlijke vernieuwing in Bedum. Er moet 
een onderzoek komen naar de mate van 
burgerbetrokkenheid in onze gemeente bij alle politieke 
processen. Er moeten werkbezoeken bij andere gemeenten 
worden afgelegd zodat er onderbouwde keuzes kunnen 
worden gemaakt voor bestuurlijke en procesmatige politieke 
vernieuwing. Te denken valt aan de invulling van de 
commissies en verdeling van onderwerpen en de taken van 
het bestuur. 
 
Dualisme 
Het wordt tijd dat ook Bedum zich gaat houden aan de 
principes van ons dualistische, politieke systeem. Niet voor 
niets is hierin voorzien. Door het college onafhankelijk te 
laten functioneren van de raadsfracties wordt het politieke 
debat aantrekkelijker en voor burgers transparanter. Weg 
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met de achterkamertjes waarin raadsvergaderingen door 
collegepartijen en wethouders samen worden voorbereid en 
waarmee de oppositie dus stelselmatig wordt benadeeld! 

5. Ruimtelijke ordening en Centrumplan 
 
De geografische ligging van Bedum, als schakel tussen de 
Stad en Ommeland, biedt volop kansen om de bedreigingen 
van bevolkingskrimp en verrommeling van het landschap het 
hoofd te bieden. Maar die kansen moeten wel benut worden. 
GB zal zich inzetten om die kansen optimaal te benutten. 
Bedum heeft alles mee: Bedum en Zuidwolde liggen op 
fietsafstand van de Stad. Dit, gecombineerd met een goed 
huisvestingsbeleid, betekent groei in plaats van krimp, zowel 
in Bedum zelf als in Onderdendam en Zuid- en Noordwolde.  
 
Nieuwe woningen 
Dit beleidsterrein vraagt een actieve inzet van het 
gemeentebestuur. Het toegewezen aantal woningen moet 
inderdaad worden gebouwd en het woningaanbod moet 
gevarieerd en duurzaam zijn en inspelen op de behoeftes 
van alle doelgroepen. Verder moet het bestuur al zijn kansen 
benutten in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen.  
Moeten we hier nog iets over duurzaamheid kwijt? 
 
Open landschap 
Het open landschap tussen de woonkernen moet worden 
beschermd. Een eerste gevaar voor dat open landschap zijn 
uitbreidende kernen. Om toch het gewenste aantal woningen 
te bouwen moet goed gekeken worden naar de 
mogelijkheden om in de al bebouwde kernen nieuwe 
woningen te scheppen (inbreiding).  
Bij inbreiding moeten de wensen vanuit de WMO betrokken 
worden, dus woningbouw voor jong en oud niet alleen 
beschouwen vanuit nieuwe woonruimte, maar ook 
levensloop, “zo lang mogelijk” zelfstandig blijven wonen, 
e.d.  
Het streven om in te breiden betekent niet dat alles 
volgebouwd moet worden. In samenspraak met de bevolking 
kunnen er compacte kernen ontstaan, waarbinnen nog 
steeds ruimte is voor groene open plekken, zoals het gebied 
van de Kamp tot en met de ijsbaan in Bedum en het veld 
tussen de scholen in Zuidwolde.  
 
Voorzieningen 
Het nieuwe Provinciale Omgevingsplan (POP) biedt ruimte 
voor woningbouw door inbreiding in kleine kernen. GB is van 
mening dat de nieuwbouw niet alleen in Bedum moet worden 
geconcentreerd, maar dat er ook in Onderdendam en Zuid- 
en Noordwolde woningen moeten worden gebouwd, om ook 
de leefbaarheid van de andere kernen in de gemeente 
Bedum te kunnen blijven garanderen. 
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Zuidwolde - Beijum 
Uiteraard dient de ruimte tussen Zuidwolde en Beijum open 
te blijven opdat Zuidwolde een dorp blijft en niet door de 
invloeden van de Stad opgeslokt wordt. 
De scheiding tussen de bebouwing van Zuidwolde en 
Groningen en verdient alleen daarom een stevige inzet van 
het gemeentebestuur. 
 
Parels 
Verder dienen Westerdijkshorn, Ellerhuizen en de Wolddijk, 
de parels in het Bedumer landschap te worden beschermd. 
Het nieuwe “bestemmingsplan buitengebied” dient zowel die 
pareltjes te beschermen tegen aantasting, als  
mogelijkheden te bieden om de functie van de bestaande 
bebouwing in de buitengebieden zodanig te wijzigen dat die 
gebouwen een goede toekomst hebben. GB is het dan ook 
niet eens met de verordening dat er in het buitengebied 
slechts twee wooneenheden in bestaande gebouwen 
gerealiseerd mogen worden.  
 
Historisch erfgoed 
Eenzelfde bescherming is nodig voor ons historisch erfgoed. 
De afgelopen jaren zijn enkele markante gebouwen 
verdwenen. GB wil meer aandacht voor behoud van de 
monumentale gebouwen in onze gemeente en de gebouwen 
waar de Bedumer bevolking aan gehecht is, beschermen. 
Sloop van oudere gebouwen dient geen automatisme te zijn; 
samen met bewoners en omwonenden zoeken naar 
mogelijkheden voor renovatie en hergebruik wel. 
 
Wonen en water 
GB wil in Bedum gebruik maken van één van de andere 
punten die Groningen uniek maakt: water. GB wil uitbreiding 
van aanlegsteigers langs het Boterdiep in de gemeente 
Bedum. Dit geeft voor de pleziervaart en recreanten de 
gelegenheid om in Bedum haar bezienswaardigheden en 
winkels te bezoeken of anderszins te ontspannen. 
 
Centrumplan 
Kunt u zich de ansichtkaarten nog herinneren die we een 
jaar geleden in het dorp hebben verspreid? Daarop staan de 
5 belangrijkste en unieke plekken in het centrum van Bedum 
die onze aandacht verdienen. Ze maken onderdeel uit van 
ons centrumplan. Aan de Vlijt bijvoorbeeld, waar nu het 
politiebureau en het Groene Kruisgebouw staan, zouden wat 
ons betreft in de stijl van Ten Boer, winkels en 
appartementen moeten komen. U hebt kunnen lezen dat 
Bederawalda met haar bouwplannen perfect aansluit bij onze 
visie, een geweldig resultaat voor deze kant van het 
centrum. Een andere ansichtkaart laat zien dat de 
leegstaande bankgebouwen aan het Boterdiep ruimte bieden 
voor appartementen met de uitstraling van hotel Krijthe, dat 
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daar ooit stond en u raadt het al, ook deze plannen zijn 
opgepakt.  

Makelaardij Dijk & de Vries Vastgoed heeft in samenwerking 
met architect Niels Feddema en bouwadviseur Douwe 
Feddema van adviesbureau van der Plas de ansichtkaart 
uitgewerkt en een prachtige invulling gemaakt voor deze top 
locatie in de vorm van appartementencomplex ‘Krijthe 
State’. Welstand en alle direct omwonenden zijn razend 
enthousiast en ook de raad van Bedum is al geïnformeerd. 
Niels en Douwe Feddema zaten in de denktank van GB en zo 
komt de droom van GB steeds dichterbij dat als je over een 
aantal jaren op de Gele Klapbrug staat, het niet nodig is om 
je af te vragen waar het centrum van Bedum ligt, omdat het 
zich langs het Boterdiep voor je ogen ontvouwt en je het 
warme hart rond de Walfridustoren intrekt. 

6. Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
Rondweg 
GB is blij dat er eindelijk een ontsluitingsweg komt voor het 
weren van de vrachtauto’s uit de kern van Bedum. De keuze 
voor een oostelijke ontsluitingsweg is echter niet op basis 
van inhoud, transparantie en burgerparticipatie genomen. 
Daarmee hebben de bestuurders zich niet aan hun beloftes 
richting de burgers gehouden. Dat mag niet weer gebeuren. 
Het gemeentebestuur van Bedum moet erop toezien dat bij 
de invulling van de oostelijke ontsluitingsweg de provincie 
zich aan haar afspraken houdt. Burgers moeten direct 
worden betrokken bij de mogelijke keuzes en de keuzes 
moeten op basis van heldere, inhoudelijke criteria worden 
gemaakt. Die criteria moeten van tevoren worden 
vastgesteld en gecommuniceerd door de bestuurders. 
 
30 Km zones 
De politie kan nu op de doorgaande wegen niet handhaven 
op 30 km, omdat deze niet als zodanig zijn ingericht en er 
dus voor de politie onvoldoende juridische grondslag is om 
te kunnen handhaven. Er staan alleen maar 30 km borden, 
maar daarmee heb je nog geen 30 km zone!  De gemeente 
moet in overleg met de politie kijken wat de mogelijkheden 
voor handhaving zijn en welke aanpassingen er dan moeten 
worden gedaan. 
De veiligheid van de Wilhelminalaan moet alsnog worden 
opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
zodat het een echte 30km zone kan worden, er moeten 
noodmaatregelen komen totdat de oostelijke ontsluitingsweg  
gerealiseerd is. 
De veiligheid en leefbaarheid van de doorgaande wegen 
verdienen een prominente plaats in het gemeentelijk 
verkeers- en vervoersplan.  
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Waldadrift 
De rotondes aan beide uiteinden van de Waldadrift zijn 
fietsonvriendelijk, omdat je bij beide soms driemaal moet 
oversteken om van A naar B te komen. Een extra stukje 
fietspad langs beide rotondes maakt ze dan ook een stuk 
veiliger.  
In verband met de komende rondweg moet er onderzoek 
worden gedaan of het fietspad langs de Waldadrift  
doorgetrokken moet worden tot de rotonde in Ter Laan. 
 
 
Openbaar vervoer 
De bewoners van de gemeente Bedum moeten kunnen 
beschikken over goed openbaar vervoer met goede 
opstapplaatsen, overdekte voorzieningen voor passagiers, 
voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen-
stallingen in de nabijheid van alle opstapplaatsen. Met het 
openbaar vervoer moeten we veilig en op tijd kunnen reizen.  
 
Bereikbaarheid  
Vanuit het verleden was het parkeren van motorvoertuigen 
in onze woonstraten geen enkel probleem. Door onze 
toegenomen welvaart en onze grotere mobiliteit is de 
verkeersdruk in menige woonstraat van de gemeente 
behoorlijk groot geworden. In sommige woongebieden van 
de gemeente is daardoor een goede en veilige 
bereikbaarheid voor bewoners en van de hulpdiensten niet 
meer vanzelfsprekend en soms niet voldoende 
gegarandeerd. Daarmee is de leefbaarheid en veiligheid in 
onze ogen in sommige woonstraten teveel onder druk komen 
te staan. GB wil onderzoeken om welke gebieden dit gaat en 
in overleg met betrokkenen zien te bereiken dat bijvoorbeeld 
alle bedrijfsvoertuigen (dus naast vrachtwagens ook 
personenbusjes, e.d.), daar waar mogelijk, op eenvoudig 
aangelegde parkeergelegenheden, in de nabijheid van de 
aangaande woongebieden, kunnen parkeren. GB is 
voorstander van onderzoeken naar de reconstructie-
mogelijkheden van de Waldadrift, Boterdiep Westzijde en de 
Vlijt. Dit kan in alle gevallen leiden tot o.a. een grotere 
verkeersveiligheid. E.e.a. is wel afhankelijk van de financiële 
mogelijkheden. 

 
 

Wandelgebied 
GB is voor uitbreiding van het Bedumerbos achter de Q8 tot 
aan Ellerhuizen, met wandelpaden. 
Door de parkachtige invulling van het gebied tussen Noord- 
en Zuidwolde in 2009 is rondom beide dorpen een 
uitgestrekt wandelgebied ontstaan.  
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7.  Onderwijs 
 
Onderwijs dient niet alleen gericht te zijn op prestatie, het 
gaat erom ieders talent optimaal te ontwikkelen. Onderwijs 
bepaalt in grote mate de kwaliteit van de samenleving. 
Voortijdig schoolverlaten geeft vaak ongewenst 
maatschappelijk falen.  
De gemeente heeft de taak om vanaf 2014 passend 
onderwijs te faciliteren. Leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben zullen straks zoveel mogelijk op de eigen school of 
op een school in de buurt moeten worden opgevangen en 
begeleid. 
Kinderen hebben recht op goed onderwijs, zowel passend 
onderwijs als een veilige, evenwichtige en ontwikkelings- 
stimulerende omgeving. Ook kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Een goede afstemming tussen 
onderwijs en (jeugd)zorg is daarom belangrijk.  
Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg 
draagt eraan bij kinderen en jongeren te ondersteunen bij 
het opgroeien, hun ouders te ondersteunen bij het opvoeden 
en elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden. De Wet 
passend onderwijs vraagt dan ook om een goede 
afstemming en samenwerking tussen de gemeente en 
regionale samen- werkingsverbanden. Ook door de 
Stelselwijziging zullen scholen en gemeenten elkaar vaker 
tegenkomen. 
 
Onderwijsondersteuning 
De scholen moeten de beschikking krijgen over meer 
onderwijsassistenten om de leerkrachten in hun brede taak 
te ondersteunen. Door de inzet van onderwijsassistenten 
kunnen de leerkrachten zich richten op hun eigenlijke taken. 
Hierdoor kan tijd en aandacht worden gegeven aan zaken 
zoals remedial teaching of aan kinderen in andere 
achterstandsituaties. Het moet worden voorkomen dat in het 
onderwijs kinderen in een te vroeg stadium afhaken.  
GB vindt dat het uit handen geven van de organisatie van 
het onderwijs aan de LEA het gemeentebestuur niet ontslaat 
van zijn verplichtingen op het gebied van het basisonderwijs. 
Er moet continu een vinger aan de pols worden gehouden 
om de kwaliteit hiervan te bewaken.  
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8. Zorg, welzijn en ouderen 

Participatie  
GB wil dat iedereen meedoet aan onze samenleving en 
optimale kansen heeft om zich te ontplooien en ontwikkelen. 
Meedoen geeft zelfvertrouwen, draagt bij aan emancipatie 
en voorkomt een sociaal isolement. Meedoen kan in allerlei 
vormen zoals met een betaalde baan of een kwalificerende 
opleiding, gesubsidieerde arbeid, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg op velerlei terreinen. 
Ook sport en cultuur verrijken het leven. Daarom willen wij 
dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen.  
 
Sociaal beleid 
Iedereen heeft recht op een baan of opleiding. GB vindt dat 
als eerste de jeugdwerkloosheid direct moet worden 
aangepakt. Ondernemers dienen te worden gestimuleerd om 
stageplaatsen in het kader van werk-leer projecten aan te 
bieden. Dit zorgt voor binding van de jeugd met de eigen 
gemeente. Daarnaast moet aansluiting worden gezocht met 
scholen en instellingen. Het onderwijsaanbod moet 
aansluiten op de vraag vanuit de werkgevers. Per januari 
2015 zullen de sociale voorzieningen verdwijnen en zal een 
grote groep jongeren bij ‘gewone’ werkgevers ondergebracht 
moeten worden. De gemeente zal dan ook verantwoordelijk 
worden voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Intensieve 
samenwerking tussen de gemeente, reïntegratiebedrijven, 
bedrijven en onderwijsinstellingen is van essentieel belang 
om een grote groep kwetsbare jongeren perspectief te 
kunnen bieden.  
Bedum kan zich gelukkig prijzen met een, ten opzichte van 
het landelijke gemiddelde, relatief laag bestand aan 
uitkeringsgerechtigden voor de WWB. Daarnaast is er sprake 
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van een groep langdurig werklozen die steeds moeilijker te 
re-integreren is. Door een goede screening en aanpak zou je 
ook langdurig werklozen weer kunnen laten participeren, het 
liefst natuurlijk naar een betaalde baan, maar mogelijk ook 
naar vrijwilligerswerk of naar functies als dorpswachten, 
conciërge op scholen, ondersteuning geven aan 
verenigingen, klussendienst, boodschappendienst en hulp bij 
Stichting Welzijn Bedum. Daarnaast selecteer je hierbij ook 
de mensen uit die echt niet meer kunnen. 
Door een actieve benadering van de nieuwe instroom en 
bevorderen van de uitstroom kunnen uitkeringsgelden 
worden bespaard.  
Er is gebleken dat er nagenoeg geen sprake is van fraude in 
onze gemeente. Handhavingsactiviteiten dienen hier dan ook 
op afgestemd te worden, geen intensieve onderzoeken, 
maar alleen op indicatie en risicoselectie. 
 
 
Minimabeleid 
Uit onderzoek is gebleken dat er onvoldoende gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden 
in de vorm van bijzondere bijstand. Onderzocht moet 
worden op welke wijze deze groep, waaronder niet alleen 
uitkeringsgerechtigden WWB, WAO, Wajong etc, vallen maar 
ook degene die tot 120% van het minimumloon verdienen 
benaderd kan worden en hoe de voorlichting kan verbeteren. 
Uitnutting van de mogelijkheden dient optimaal te zijn. 
Mensen dienen duidelijk te worden gewezen op hun rechten. 
Dit neemt niet weg dat er ook verplichtingen zijn: mensen 
die een beroep doen op het sociale vangnet doen ook mee 
met activiteiten die hen weer aan het werk helpen of bieden 
ondersteuning door op een andere manier in de samenleving 
te participeren. 
Opgroeien in armoede is funest voor de kansen van 
kinderen. Het moet mogelijk zijn dat minima tegen een 
kleine vergoeding deel kunnen nemen aan sport en culturele 
activiteiten, bv een sport/cultuurpas. 
De gemeente moet ervoor zorgen dat gezinnen met een laag 
inkomen en schoolgaande kinderen de beschikking krijgen 
over een computer met internet. 
 
Welzijn en zorg 
De WMO regelt hoe de gemeente haar inwoners op allerlei 
manieren in de gelegenheid kan/moet stellen om mee te 
doen met de samenleving. Een actief beleid op dit terrein 
moet uitgaan naar jongeren, mensen met een beperking, 
ouderen en mensen die aangewezen zijn op een inkomen op 
een minimumniveau. De groter wordende groep ouderen 
zullen zolang mogelijk zelfstandig moeten blijven en zullen 
een steeds groter beroep doen op de voorzieningen. GB 
vindt dat ouderen zolang mogelijk bij elkaar blijven moeten 
blijven, ook als een partner moet worden opgenomen in een 
instelling.  Een keerzijde van langere zelfstandigheid is de 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Verkiezingsprogramma GB 2014-2018 
 

15 
 

vereenzaming. GB vraagt hiervoor de nodige aandacht. 
Er moet een transparant beleid zijn t.a.v. de mogelijkheden 
die de WMO biedt, ook voor de lange termijn.  
Door de verschuivingen binnen de AWBZ, de WMO en de 
Jeugdzorg wordt van de burgers gevraagd vanuit de eigen 
kracht te opereren. Familie, vrienden, buren en vrijwilligers 
worden in het nieuwe systeem de spil. GB vindt het 
belangrijk dat ook in het nieuwe denken de benodigde hulp 
snel en adequaat in kaart wordt gebracht. Onnodig lange 
wachttijden op voorzieningen moeten voorkomen worden. 
GB is voorstander van een onafhankelijke 
klachtencommissie. Mensen met een zorgvraag kunnen 
terecht bij het zorgloket. Ondersteuning kan worden 
gegeven door een duidelijke, eigen website van de gemeente 
en het inzetten van goed opgeleide vrijwilligers, senioren en 
mantelzorgers voor het formuleren van de zorgvraag. 
In elk dorp dient een evenwichtig pakket van zorg, 
huishoudelijke hulp, alarmering, maaltijden etc. te worden 
aangeboden, zodat ouderen zolang mogelijk in hun eigen 
dorp kunnen blijven wonen en niet naar het “hoofddorp” 
hoeven te verhuizen. Het functioneren van de dorpshuizen in 
deze moet onder de loep worden genomen. 
GB ziet graag dat het geld voor de WMO geoormerkt wordt 
en gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld: 1e prioriteit is 
kwalitatief goede zorg en op de 2e plaats discussie over de 
kosten en marktwerking. GB vindt dat de samenwerking met 
andere gemeenten op het gebied van WMO geïntensiveerd 
wordt. 
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden ondersteund 
door: 
- Een proactief steunpunt voor werving van vrijwilligers en 

mantelzorgers 
- goede opleiding en facilitering 
- kinderopvang 
- collectieve verzekeringen 
- evt. (gedeeltelijke) vrijstelling van arbeidsverplichting 
 

9. Milieubeheer en Energie  
 
Milieu 
Evenals bij de verkiezingen in 2010 worden we in onze 
huidige samenleving nog steeds geconfronteerd met de 
gevolgen van het onverantwoord vervuilen van het milieu 
waarin we leven. Naast het feit dat deze vervuiling enorme 
en vaak onherstelbare schade aan het milieu toebrengt, kost 
het opruimen ervan onze gemeenschap veel geld. 
 
GB staat voor: 

• het aanstellen van opsporingsambtenaren met een 
uitgebreide bevoegdheid, die o.a. kunnen optreden 
tegen overtreders van kleine milieudelicten; 
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• het concept de vervuiler betaalt voor het afgeleverde 
vuil; 

• het ontwikkelen van beleid om zwerfvuil tegen te 
gaan; 

• beleid t.a.v. de scheiding van afvalstoffen/afvalwater; 
• het ontwikkelen van beleid voor het verminderen van 

afval. In de gemeente Zuidhorn rijdt nog altijd de 
zogenaamde schillenboer die bij de huizen o.a. papier, 
flessen, schillen en melkpakken ophaalt. GB wil kijken 
wat voor mogelijkheden er in Bedum realiseerbaar 
zijn; 

• duurzame verlichting; 
• het tegengaan van de realisering van 380KV 

hoogspanningstracé, dat langs het huidige tracé zal 
worden gelegd; 

• de stimulering van maatschappelijk verantwoorde 
handel. De gemeente moet daarin het goede 
voorbeeld geven. 

 
Energie 
GB is voorstander van het nemen van energiebesparende 
maatregelen en wil dat er optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de daarvoor te verkrijgen subsidies. GB is tegenstander 
van het onnodig verbruik van energie. 
 
Bevorderen kleinschalige energieopwekking 
GB wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van 
kleinschalige energieopwekking, bijvoorbeeld in de vorm van 
kleine individuele warmtecentrales in wijkjes/gemeentelijke 
gebouwen en in nieuwbouwwijken, maar ook ter plaatse van 
de sportcomplexen (zoals in o.a. Bedum de sportvelden en 
het zwembad) 
 
Alternatieve energie 
GB blijft voorstander van actief investeren in alternatieve 
energie, zoals zonne- en windenergie en biobrandstof 
(koolzaadolie). GB zou graag zien dat het gemeentelijk 
beleid hiervoor voorwaardenscheppend wordt, zodat bij 
verbouw/nieuwbouw dit punt actief meegenomen kan 
worden bij de planvorming en vergunningsaanvragen. De 
gemeente kan hier een voorbeeldfunctie vervullen door de 
gemeentelijke auto’s op biobrandstoffen of aardgas te laten 
rijden.  
 
Duurzaam bouwen 
GB wil dat er duurzame huizen worden gebouwd voor jong 
en oud, zowel in de koop- als in de huursector. GB wil dat bij 
het bouwen van nieuwe woningen kwaliteit voorop staat, 
bijvoorbeeld door het bouwen onder architectuur, met 
inspraak van bewoners en bouwen met een woonkeurmerk. 
 
Subsidies 
GB is er voorstander van dat er expertise wordt verkregen, 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Verkiezingsprogramma GB 2014-2018 
 

17 
 

c.q. ingehuurd voor het verkrijgen van subsidies t.b.v. 
energiebesparing. 

10. Economisch beleid 
 
GB vindt het belangrijk dat de gemeente de lokale economie 
actief stimuleert en ondersteunt. Om het ondernemers 
makkelijker te maken is het zinvol een gemeentelijk 
aanspreekpunt of loket in het leven te roepen dat vooral is 
bedoeld voor ondernemers die zich in Bedum willen vestigen 
of hun bedrijf willen uitbreiden. Hierin kan informatie worden 
verstrekt over de voorschriften en vergunningen die de 
gemeente Bedum hanteert en over alle regels en 
subsidiemogelijkheden zoals: 
 

• Energiezuinig en milieuvriendelijk bouwen, 
• het stimuleren van investeringen, 
• uitvoering van een internationaal marketingplan, 
• technologische ontwikkelingen, 
• advisering midden- en kleinbedrijf. 
 

Het is dan ook een taak van de lokale overheid ondernemers 
hierover te informeren.  
 
Nieuwe bedrijven 
GB wil extra aandacht voor acquisitie van nieuwe bedrijven. 
De gemeente moet hier heel actief in zijn. Daar ligt ook een 
verantwoordelijkheid voor de betrokken wethouder. Hij/zij 
moet kunnen netwerken in de provincie en daarbuiten. 
Hij/zij richt een team op van ambtenaren en met als doel om 
nieuwe bedrijven binnen te halen/ dit in samenwerking met 
de Bedrijvenvereniging.  
 
Samenwerken 
De gemeente ondersteunt actief ondernemerschap. GB wil 
een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en de 
verschillende onderwijsinstellingen van de stad Groningen 
(RUG en Hanze). Dit biedt kansen voor zowel studenten als 
ondernemers.  
 
Lasten 
Administratieve en fiscale lasten worden doorgelicht en 
afgeschaft indien onnodig of ineffectief. Startende bedrijven 
die voor extra werkgelegenheid zorgen, krijgen onder 
voorwaarden, ondersteuning in de vorm van beperking van 
lokale lasten gedurende de opstartfase. 
 
Bestemmingsplannen 
Het bestemmingsplan moet flexibeler worden, zodat het voor 
kleine bedrijven makkelijker wordt om zich in Bedum te 
vestigen. Ook wil GB schone en duurzame bedrijvigheid 
actief aantrekken. GB wil zich inzetten in overleg met de 
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eigenaren en verhuurders van de winkelcentra voor een 
betere bezetting. Goed draaiende en aantrekkelijke 
winkelcentra hebben een belangrijke sociale functie.  
 
ZZP’ers  
Hulp aan ZZP’ ers moet binnen de gemeente soepel 
verlopen, zij kunnen bij financiële problemen een uitkering 
aanvragen. Startende bedrijfjes, ZZP'ers, ondernemers en 
agrariërs die maatschappelijk verantwoord ondernemen 
krijgen ondersteuning. Mensen die toch hun baan verliezen, 
worden zo snel mogelijk naar nieuw werk begeleid. 
 
Samenvatting: 

• GB wil een beter ondernemersklimaat creëren, 
uitbreiding professioneel ondernemersloket (zowel 
fysiek als digitaal. 

• GB wil onderlinge contacten bevorderen tussen 
ondernemers. 

• GB wil in samenwerking met de ondernemers, minder 
bureaucratie. 

• GB wil met de ondernemers een plan maken om de 
drie winkelcentra met elkaar te ‘verbinden’. 
Ondernemers willen wel investeren maar dan moet er 
duidelijkheid komen. 

• GB wil een duurzaam inkoopbeleid bij de gemeente 
ontwikkelen. 

• GB wil dat de gemeente samen met haar ondernemers 
een transparant aanbestedingsbeleid ontwikkelt. Bij 
gemeentelijke aanbestedingen en opdrachten (op alle 
gebieden zoals kopiëren, ict, transport, bouw, 
elektrisch, interieur, etc.) moeten eigen bedrijven 
altijd de gelegenheid krijgen om mee te dingen. 

• GB wil dat de gemeente recreatie als economische 
activiteit ziet. Recreatie moet in de portefeuille van de 
wethouder EZ komen. 

• GB wil betere samenwerking met instellingen binnen 
de provincie zoals de RUG en de Hanze Hogeschool. 

• GB wil de creatieve economie steunen, vooral 
Onderdendam heeft veel ZZP’ers. Goedkoop werken 
en wonen kan voor een toename van deze ZZP’ers 
zorgen in de gemeente Bedum. 

• GB wil werken aan een beter aanbestedingsbeleid 
zodat ondernemers van Bedum hierop in kunnen 
schrijven. 

11. Openbare orde en veiligheid 

GB vindt het één van de belangrijkste taken van de 
gemeente om er voor te zorgen dat de inwoners van de 
gemeente zich veilig voelen. Overlast, geweld, diefstal, 
vernieling en alle andere vormen van criminaliteit horen hier 
niet thuis. Volgens de landelijke cijfers is ons land veiliger 
geworden de afgelopen jaren. GB wil enerzijds een 
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zerotolerante aanpak ten aanzien van een kleine, 
hardnekkige groep veelplegers en anderzijds een 
preventieve aanpak die er op is gericht om te voorkomen dat 
dergelijke escalaties ontstaan. Het voorkomen van geweld 
op straat, voertuigcriminaliteit en onveiligheidsgevoelens 
moet de hoogste prioriteit hebben. 

Zichtbaar toezicht  
GB zal zich inzetten voor meer zichtbaar toezicht in de vorm 
van surveillances, wijkagenten, jeugdmedewerkers, 
cameratoezicht, betere verlichting op risicovolle plaatsen en 
frequent overleg met bewoners over de overlast die men 
ervaart en de maatregelen die worden genomen om die 
overlast te beperken. Omdat asociaal of crimineel gedrag 
vaak met kleine overtredingen begint dient ook daar meer 
aandacht voor te zijn. 
 
Lik op stuk 
Bij overtreding van de regels of de normen dient lik op stuk 
beleid te worden toegepast en moeten overtreders (of 
ouders) aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane 
schade. Om een betere handhaving van de regels te 
bevorderen dient de aangiftedrempel te worden verlaagd.  
 
Voorkomen is beter dan genezen 
De gemeente moet aandacht hebben voor de oorzaken van  
ontoelaatbaar gedrag en het beleid daar op af stemmen. De 
voorlichting op scholen moet worden geïntensiveerd. Er 
moet worden geïnvesteerd in sport en andere 
ontspanningsmogelijkheden om te voorkomen dat de jeugd 
overlast veroorzaakt door verveling. Overleg met 
(sport)verenigingen en ook met de lokale horeca om 
ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd uit te breiden is 
noodzakelijk.  
 
Culturele locatie 
GB hecht veel aan de ontwikkeling van een centraal gelegen 
culturele locatie binnen de gemeente. Hier kunnen festivals 
en andere leuke evenementen worden georganiseerd. GB is 
ervan overtuigd dat we veel talent hebben onder de jeugd. 
Een voorbeeld is een muziekfestival waar verschillende 
bandjes het tegen elkaar opnemen. GB denkt dat de 
schaatsbaan een geschikte locatie is hiervoor.  

12. Financiën 
 
GB wil een gezonde financiële huishouding en de 
gemeenschapsgelden moeten goed worden besteed.  
 
Heffingen 
Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen 
is GB van mening dat er afwegingen moeten worden 
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gemaakt. Duidelijke terughoudendheid ten aanzien van 
verhoging van gemeentelijke heffingen en belasting moet 
het uitgangspunt zijn.  
 
De vervuiler betaalt 
GB is voorstander van het principe "de vervuiler betaalt”, 
bijvoorbeeld door meting van de aangeboden hoeveelheid 
afval. Wie meer afval produceert betaalt ook meer. Het 
terugdringen van de afvalstroom mag niet leiden tot 
ongewenste effecten zoals illegale dumping. Daarnaast moet 
de gemeente de mogelijkheid bieden overtollig huisvuil (past 
niet meer in de grijze container, kleine verbouwingen) op 
een eenvoudige manier en tegen lage kosten in te leveren. 
 
OZB 
GB staat kritisch tegenover Onroerende Zaak Belasting en is 
daarom van mening dat de OZB op een vergelijkbaar of 
lager niveau dient te liggen dan in de omliggende 
gemeenten. Als we van Bedum een groeigemeente willen 
maken dan wachten ons de komende periode forse 
investeringen. Deze investeringen zijn genoemd in alle 
voorgaande verkiezingspunten. Het beleid van de gemeente 
moet afgestemd zijn op de financiële mogelijkheden. Telkens 
weer zullen afwegingen moeten worden gemaakt en 
prioriteiten moeten worden gesteld. GB is van mening dat er 
jaarlijks naar een sluitende begroting moet worden gestreefd 
en deze moet de basis van een financieel en goed zakelijk 
beleid zijn. Een solide financieel beleid begint bij het 
beperken van risico’s door: 
 

• goed projectmanagement van grote projecten, 
vooronderzoeken door specialisten (denktanks, 
samenwerking met buurtgemeentes) 

• betere risicoanalyse van projecten met duidelijkere 
consequenties voor het financiële 
weerstandsvermogen 

• geen tussentijdse “ extra eisen” toevoegen, dat 
veroorzaakt overschrijdingen 

• wethouder moet financieel betrokken en 
verantwoordelijk zijn van elk dossier in zijn/haar 
portefeuille  

• transparantie en een controle door de Rekenkamer 
van de gemeente, de Rekenkamer moet ook de 
financiële onderbouwing controleren 

• het moet mogelijk zijn de inning van de ozb over het 
hele jaar (12 periodes) te innen. 

 
Subsidies 
GB vindt dat er meer gebruik gemaakt kan worden van 
creatieve externe financieringsmogelijkheden, dus meer 
gebruik maken van Europese en landelijke subsidies, 
samenwerking met omringende gemeenten om 
mogelijkheden te onderzoeken zou hier op zijn plaats zijn. 
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Een goede voorlichting over de kwijtscheldingsregeling blijft 
noodzakelijk. Bij betalingsmoeilijkheden dient de gemeente 
een soepel, maar rechtvaardig beleid te voeren.  
 
WMO 
Onze inwoners worden steeds ouder, ook Bedum vergrijsd. 
Ouderen hebben recht op goede zorg. Ouderen moeten 
actief blijven in onze gemeente. GB wil voor een eventuele 
aanbesteding van de WMO een kostendekkend tarief met 
een gezamenlijk uitgangspunt voor alle betrokkenen, 
namelijk compensatie voor een beperking. GB ziet graag dat 
geld voor de WMO wordt geoormerkt en gebruikt waarvoor 
het is bedoeld: eerste prioriteit is goede zorg, in de tweede 
plaats pas gevolgd door de discussie over de kosten. 
 
Het huishoudboekje 
Het is tijd voor duidelijke keuzes en GB durft deze te maken 
in dit verkiezingsprogramma. GB wil niet meer uitgeven dan 
er binnen komt, we nemen geen hypotheek op de toekomst. 
GB wil wel een ondernemende gemeente zijn. Zoals een 
ondernemer het geld ook niet op de plank laat liggen moet 
een gemeente ook actief kijken naar alle kansen die er zijn 
en deze optimaal benutten. GB wil investeren in alles wat 
Bedum tot een fantastische groeigemeente maakt, of het nu 
gaat om een buitenbad of het centrumplan, maar de 
gemeentelijke lasten mogen niet meer stijgen dan de 
inflatie. 

13.  Dierenwelzijn 
 
Dieren zijn belangrijk in onze samenleving. Veel mensen 
houden van dieren. Voor velen is het huisdier een goede 
kameraad en het is alom erkend dat het voor kinderen 
belangrijk is om met dieren op te groeien. Daarnaast zijn er 
allerlei dieren die een economische betekenis hebben, zeker 
in een plattelandsgemeente als Bedum. Ten slotte zijn er 
dieren waar we van kunnen genieten in hun natuurlijke 
omgeving. Een ree in het veld of een zwaan in de sloot kan 
velen bekoren. Met betrekking tot de dieren kunnen we 
onderscheid maken tussen verschillende soorten, waarvoor 
de gemeente in meer of mindere mate 
verantwoordelijkheden heeft zoals: 
 

• gehouden dieren.  
• In het wild levende dieren 

 
Dierenbescherming 
Vooral voor de eerste categorie heeft de gemeente wettelijke 
verplichtingen. Zo moet de gemeente er voor zorgen dat 
gehouden dieren die hun baas kwijt zijn twee weken 
opgevangen worden opdat de rechtmatige eigenaar herenigd 
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kan worden met zijn dier. Als zich geen eigenaar meldt 
wordt het dier eigendom van de gemeente. Deze zorgplicht 
heeft de gemeente Bedum momenteel uitbesteed aan de 
Dierenbescherming afdeling Groningen. GB is van mening 
dat de gemeente Bedum vast moet houden aan het 
kwaliteitsniveau dat deze organisatie hiervoor hanteert. 
Belangrijkste kenmerken daarvan zijn dat een uiterste 
inspanning gepleegd wordt om ieder dier dat niet door een 
eigenaar opgehaald wordt te herplaatsen. Ook worden alle 
katten voordat ze worden herplaatst gesteriliseerd of 
gecastreerd. Katten planten zich zeer snel voort en afzien 
van deze sterilisatie of castratie is op korte termijn 
goedkoper, maar zal op den duur tot hogere kosten leiden 
en tot dierenleed, zoals het ontstaan van populaties 
verwilderde katten. 
 
Chipacties 
Gelukkig zorgen veel mensen er voor dat ze hun dier niet 
kwijtraken. Het chippen van dieren draagt er toe bij dat er 
minder dieren hoeven te worden herplaatst. Zowel vanuit 
het oogpunt van dierenwelzijn als vanwege de 
kostenreductie op langere termijn wil GB graag zien dat de 
gemeente chipacties initieert.  
 
Behandelingen 
Helaas zijn niet alle mensen in staat hun dier optimaal te 
verzorgen. Mensen met een laag inkomen hebben vaak niet 
de middelen om hun kat te laten steriliseren en komen in de 
problemen als hun dier ziek wordt. GB is van mening dat de 
middelen die de gemeente heeft om mensen met een laag 
inkomen te ondersteunen, ook aangewend mogen worden 
voor de bekostiging van bijzondere veterinaire 
behandelingen, waaronder sterilisaties. Wederom geldt dat 
dit op langere termijn gunstig is voor de kosten van de 
opvang van zwerfdieren. Daarnaast zou de gemeente in 
nauwe samenwerking met dierenartsen en de 
Dierenbescherming sterilisatie- en castratieacties kunnen 
opzetten. Ten slotte is voorlichting over het houden van 
dieren van groot belang, bijvoorbeeld op basisscholen.  
 
Eigenaren landbouwdieren 
Ten aanzien van landbouwdieren zou GB graag zien dat van 
ieder perceel grasland duidelijk is wie de eigenaar is. Nu 
komt het met enige regelmaat voor dat hulpdiensten, zoals 
politie en dierenambulance, uitgebroken of hulpbehoevende 
dieren aantreffen en geen idee hebben wie de eigenaar is. 
Vermelding van een telefoonnummer van de eigenaar zou de 
hulpverlening aanmerkelijk eenvoudiger maken.  
 
Hondenpoep in graslanden 
GB vraagt aandacht voor het probleem van hondenpoep in 
graslanden van veehouders. Doordat hondenbezitters hun 
honden los laten lopen in de graslanden ontstaat er veel 
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hondenpoep. Dit zorgt voor een miskraam bij de koeien 
omdat drachtige koeien daardoor kalveren afstoten. Dit 
probleem dient de aandacht van het gemeentebestuur te 
krijgen. 
 
Dieren in het wild 
GB is van mening dat de gemeente ook voor de in het wild 
levende dieren binnen de gemeentegrenzen een zorgplicht 
heeft. Bij veranderingen in de fysieke omgeving moet 
worden stilgestaan bij de gevolgen die dat heeft voor de 
daar levende dieren. Bij strenge vorst moet de gemeente er 
voor zorgen dat er open water aanwezig is voor de 
watervogels en zo nodig te zorgen voor bijvoederen. Indien 
er sprake is van overlast door dieren, dient de gemeente 
zich in te spannen om een zo diervriendelijk mogelijke 
oplossing te vinden. Kortom, we moeten rekening houden 
met dieren in onze omgeving. 
 
Portefeuille dierenwelzijn 
Gelet op de positie die dieren innemen in onze samenleving 
wil GB dat er een integrale portefeuille dierenwelzijn komt, 
zodat er één wethouder verantwoordelijk is voor alles wat 
met dieren te maken heeft. Daarmee is niet alleen duidelijk 
waar burgers moeten zijn als het om dieren gaat, maar kan 
ook makkelijker een integrale dierenwelzijnnota worden 
opgesteld. Dit is goed voor zowel mens als dier. 
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