
 

Onze grondslag 

Voor de fractie van de ChristenUnie is de Bijbel richtinggevend in ons leven 
en in de politiek. Zo kent u ons.  

Onlangs is de Bijbel in gewone taal uitgekomen. 
Uit deze uitgave wil ik u graag het volgende voorlezen. 
Voor de kenners, het staat in Psalm 72 vers 4 en vers 7. 

God, help de koning, 
help hem om goed te zijn voor arme mensen, 
voor mensen zonder macht. 
Zorg dat hij hun onderdrukkers doodt. 

Laat het goed gaan met eerlijke mensen, 
zo lang als de koning regeert. 
Laat er overal vrede zijn, 
zo lang als de maan bestaat. 

Dit gebed is geschreven door koning David, zo tussen 1200 en 1100 jaar voor 
Christus. 
Het is ook in deze tijd ons gebed voor onze volksvertegenwoordigers. 
 
Ik kan u zeggen dat er op vergelijkbare wijze in allerlei kerken, ook in Haren, 
gebeden opklinken voor de overheden, om wijsheid, besluitvaardigheid en 
het durven nemen van verantwoordelijkheid in moeilijke kwesties. Dat gebeurt 
specifiek ook voor u als college en voor het gemeentebestuur als geheel. 
Over betrokkenheid van burgers gesproken!!!  

Internationale spanning 

Zeker na de heftige zomer van dit jaar, waarin internationale spanningen en 
het verschrikkelijke ongeluk met de MH17 de gemoederen bezig hielden, is 
het denk ik op z’n plaats om te benadrukken in wat voor bevoorrecht land we 
leven en in welke comfortabele omstandigheden Haren zich bevindt.  
Iets van die internationale spanning kwam toch wel heel dichtbij, ook toen er 
veel medemensen op de deur van onze gastvrijheid klopten, omdat zij op de 
vlucht waren voor de hen achtervolgende, wreedheid en haat.  
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Het is prachtig dat ze konden worden opgevangen in onze gemeente.  
Het toont tevens de veerkracht en de gastvrijheid van de relatief  kleine 
dorpsgemeenschap Onnen. Hulde voor hen en waardering voor het college 
voor haar slagvaardig optreden. In dergelijke omstandigheden wordt 
zichtbaar wat de kerntaken van de overheid zijn; het zorgen voor: vrede, 
veiligheid, orde, recht en billijkheid. Het relativeert veel andere zaken waar we 
ons als gemeentebestuur mee bezighouden, zonder dat ik deze ook maar 
enigszins wil bagatelliseren. 

Zorg(!) voor de toekomst 

Het begrotingsjaar 2015 sluit positief af, maar de jaren daarna laten grote 
tekorten zien. Dat baart ons allemaal zorgen, en ook de fractie van de 
ChristenUnie. 
En als we dan de reacties lezen van de coalitiepartijen op de begroting zien 
we bij herhaling, dat de inwoners worden ingeschakeld  om te horen wat ze 
willen. Nergens wordt duidelijk gemaakt om wie het van de 20.000 mensen 
het gaat, waarover het moet gaan en in welke mate die invloed kan worden 
gehonoreerd en of verwachtingen die worden gewekt, wel kunnen worden 
waargemaakt. 

Natuurlijk wordt de kwaliteit van besluiten beter wanneer er gezorgd wordt 
voor draagvlak en voor win-win situaties. Daarvoor moet je als bestuurders de 
boer op. Is het belangrijk dat je contacten legt met de organisaties in de 
samenleving en is het een belangrijke taak van de partijen zelf contacten te 
onderhouden met hun achterban. Maar invloed van burgers, hoe belangrijk 
ook, mag nimmer ten koste gaan van de verantwoordelijkheid en de 
besluitvaardigheid van het gemeentebestuur. Die is wel in het geding  De 
zwakke besluitvaardigheid van het gemeentebestuur m.b.t. bijvoorbeeld DHE, 
heeft geleid tot een situatie waarin stellig veel, waarschijnlijk heel veel  
gemeenschapsgeld is gemorst.  

De VVD schrijft in hun bijdrage dat de burger dit jaar niets van merkt van de 
komende tekorten, maar dat we de jaren daarna keuzes moeten maken, en 
ook dat de burger een goed financieel beleid mag verwachten. Het lijkt ons 
van belang dat de VVD niet alleen voor de jaren na 2015, maar ook in 2015  
een heldere aanpak, of zo u wilt, strategie heeft. Wij zijn er benieuwd naar. 
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D66 geeft aan dat het de komende jaren wel duidelijk is. Het blijft passen en 
meten met de uitgaven, maar gelukkig wordt dat door veel inwoners en 
maatschappelijke organisaties als een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
gevoeld. Onze vraag is, hoe levert dat dan geld op? 
D66 is net als wij blij met de scholen. De gebouwen worden ondanks de op 
handen zijnde bezuinigingen verduurzaamd. Zij zullen, net als onze fractie, blij 
zijn met de motie van ChristenUnie/SGP dat de kleine scholen konden blijven 
bestaan. 

GVH is blij dat ze na vier jaar oppositie  nu verantwoordelijkheid kunnen  
nemen, en ze zijn blij met de sluitende begroting. Maar regeren is vooruitzien 
en de komende jaren loopt het tekort op. Zijn ze daar ook blij mee? GVH is er 
trots op dat we als gemeente nog steeds zelfstandig zijn, maar is het niet veel 
belangrijker dat we onze zaken op orde hebben? Dat er voldoende 
ambtenaren zijn om alles wat er op de ambtelijke organisatie af komt, kunnen 
realiseren en goed beleid hebben. 
De fractie van de ChristenUnie heeft daar wel zijn zorg over.  Er moeten 
steeds meer externe bureaus ingehuurd worden.  

Ook GVH wil een actieve houding van de burgers om mee te denken met ons. 
Inspraak van burgers wordt bij GVH, evenals dat bij D66 het geval is, verheven 
tot het hoogste goed. Zoals gemeld denkt de CU, dat het fijn is dat veel 
burgers mee denken. Maar het is vooral vertrouwen wat College en Raad 
moeten verwerven bij de inwoners van Haren. Zij moeten er in de eerste 
plaats vanuit kunnen gaan dat het beleid in goede handen is van de, door hen 
zelf gekozen, vertegenwoordigers.  

De ChristenUnie vindt in het dit verband belangrijk dat het gemeentebestuur 
faciliterend bezig is en randvoorwaarden schept voor allerlei initiatieven vanuit 
de Harener samenleving, zoals bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk tot uiting 
komt.  De CU vindt dat het gemeentebestuur er in de eerste plaats voor moet 
zorgen dat de burger van Haren een  rustig en ongestoord leven moeten 
kunnen leiden. Nogmaals, stimuleer hen en schep randvoorwaarden, om mee 
te doen in de samenleving.  
En als buurtbewoners tegengestelde belangen uiten over bijvoorbeeld een 
voetbalkooi, zorg er dan voor dat ze  elkaar accepteren in hun standpunt en 
bevorder loyaliteit. Daarin schuilt pas bestuurskracht.  

Het is opmerkelijk doch ook prettig om te lezen dat GVH nu wel blij is dat er 
straks gebouwd kan worden in de deelgebieden 5 èn 6. Dat zal de 
broodnodige financiën opleveren. Dit is voortschrijdend inzicht zullen we 
maar zeggen. 
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GroenLinks maakt zich zorgen over de verantwoordelijkheid op het gebied 
van duurzaamheid. We lezen in de Bijbel dat de mens rentmeester dient te 
zijn van de schepping. Vanuit een ander vertrekpunt komen we hier dus uit op 
hetzelfde standpunt, zorg voor de schepping. En zo hebben we elkaar al vaker 
leren kennen.  

Ook volgens de fractie van de ChristenUnie is een actieve en ruime 
ondersteuning van vrijwilligers noodzakelijk. Datzelfde geldt wat ons betreft 
ook voor mantelzorgers. Vrijwilliger wordt men vrijwillig, maar de mantelzorger 
wordt vaak door omstandigheden gedwongen en heeft vaak geen keuze. 

Ook de PvdA ziet dat onze gemeente niet meer in staat is om zonder dure 
inhuur haar taken uit te voeren. Om deze reden biedt de herindeling kansen 
om het karakter en dienstverlening te behouden en te versterken.Daar is de 
fractie van de ChristenUnie van het harte mee eens. Samen zijn we sterker. 

En wat ons betreft is dan de keuze Groningen/ten Boer niet alleen een goede 
keuze, zoals onze fractie ook voor de verkiezingen reeds betoogde, maar is  
intussen waarschijnlijk ook de enige mogelijkheid. Daarom is het in onze ogen 
onnodig om nog weer veel belastinggeld uit te geven aan 
informatiebijeenkomsten en anderszins.  

Verantwoordelijkheid financieel beleid 

Had het college nu al niet bezuinigingen moeten doorvoeren? Lopen we dan 
als gemeente niet teveel risico? Waarom de burgers nu sparen en volgend 
jaar harder treffen, of verwacht het college een cadeau uit Den Haag waar wij 
nog niets van af weten? 

Op blz. 10 in de begroting staat: … “Om tot goede besluitvorming te komen 
over de bezuinigingen en de inwoners een adviserende rol te geven willen wij 
de inwoners betrekken bij dit proces. Wij gaan werken met het instrument 
Begrotingswijzer, een instrument voor burgerparticipatie”.  
Wat schetst mijn verbazing dat ook de raad in dit proces wordt betrokken. Dat 
vervult ons met grote blijdschap. 

De fractie van ChristenUnie vindt het heel zorgelijk dat er geen extra reserve is 
ingeboekt voor het sociale domein. Er komt veel minder geld vanuit Den 
Haag, maar wel meer taken. Hier zien wij niets in de begroting terug. 
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We zijn wel blij dat het college besloten heeft om het sociale voorzieningen 
pakket blijven garanderen en daar extra middelen voor wil inzetten, en ook 
voor de schuldhulpverlening. 
Waar die extra middelen vandaan moeten komen vragen wij ons af, maar dat 
laten we graag aan het college over. 

Vorig jaar hebben we als raad de nieuwjaarsreceptie wegbezuinigd en wij 
hebben dat als een gemis ervaren. Immers, als je een concrete activiteit wilt 
noemen die gericht is op het bevorderen van betrokkenheid, dan  is het deze 
wel. Het college hecht er toch ook grote waarde aan om met de burgers te 
communiceren. Dit stond ook in het coalitieakkoord. Daar is de 
nieuwjaarsreceptie wat de fractie van de ChristenUnie betreft  een goed 
middel voor. Onze fractie zal hiervoor een motie indienen. 

Verder bevat de begroting veel posten waar nog geen raming voor gegeven 
kon worden. (moeten we nog even inventariseren Dieta!). De optelsom 
daarvan zou wel eens voor onverwachte kostenoverschrijdingen kunnen 
zorgen, veel meer dan het positieve saldo van €11.000,-. 

Ongedierte 

De fractie van de ChristenUnie is benieuwd hoever we als gemeente zijn met 
het volgen van de eikenprocessierupsen. Ik vraag het omdat er laatst weer in 
de krant stond dat het een steeds groter probleem wordt. 
In Drenthe werden in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn voor het 
eerst eikenprocessierupsen aangetroffen en in de provincie Groningen in 
Kropswolde.  
Wordt er over gedacht om in juni en juli feromoonvallen te plaatsten? 

Daarop aansluitend: Is de voorlichting over steenmarters, en misschien aan de 
steenmarters zelf, zo goed geweest dat ze inmiddels vertrokken zijn? 
Misschien ook wel al vooruitlopend op de herindeling? 
We lezen er nl niks over in de begroting. In tegenstelling van de vorig jaar.  
 
Intussen verheugt de CU zich over de komst van de bever die zich straks een 
weg baant via de ecologische hoofdstructuur naar onze wateren.  
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Voorzitter ik kom tot een afronding. 

Maar niet voordat ik iedereen hebt bedankt voor de goede samenwerking, 
Daarbij noem ik de ambtenaren, het college en de raadsleden , de griffier die 
ons als raad altijd bij staat en ook de bodes voor de verzorging tijdens de 
vergaderingen. En ik wil ook iedereen Gods zegen toewensen voor het 
komende jaar. 

Tot slot voorzitter richt ik mij nog tot u. 

Aan het begin van mijn betoog heb ik enkele verzen gelezen uit de onlangs 
verschenen bijbelvertaling “Bijbel in Gewone Taal”. Ook deze bijbel is weer 
prachtig uitgevoerd op dundruk-papier. Maar, hoe mooi gemaakt ook, het 
gaat natuurlijk om de inhoud. 

De Bijbel heeft veel te zeggen over hoe een volk goed bestuurd wordt zodat 
het een rustig en ongestoord leven kan leiden, over duurzaamheid, gezonde 
voeding en hygiëne. Kortom een razend actueel en relevant boek. 
En nu in gewone mensentaal. 
Omdat u, voorzitter al genoeg ingewikkelde taal voor uw kiezen krijg, doet 
het onze fractie genoegen om u dit waardevolle, en goed leesbare boek aan 
te bieden. 
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