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Jurry Bonnema: GB doet
aan geschiedvervalsing
Koos Bijlsma
BEDUM Door te spreken van een

jarenlange hegemonie van de
zittende coalitiepartijen CDA,
ChristenUnie en PvdA doet Gemeentebelangen Bedum (GB)
aan geschiedvervalsing.
Dat vindt oud-PvdA-fractievoorzitter Jurry Bonnema, die tot medio vorig jaar een kwart eeuw deel
uitmaakte van de Bedumer raad.
Bonnema wijst erop dat GB in
1998 voor het eerst toetrad tot de
Bedumer raad. De partij kwam
van nul op drie zetels, waardoor
CDA en PvdA hun raadsmeerderheid verloren. De beide gevestigde partijen trokken daaruit meteen consequenties en nodigden
GB vervolgens uit om samen een
college te vormen. ,,Er werd een
programma
overeengekomen
dat succesvol werd uitgevoerd en
dat in grote lijnen steeds de steun
had van de drie samenwerkende
fracties. Een gewoon college", aldus Bonnema.
Bij de verkiezingen in 2002
hielden de drie coalitiepartijen
CDA, PvdA en GB hun meerderheid vast. ,,Reden voor CDA en
PvdA om te kiezen voor voortzetting van de samenwerking met
GB in een nieuw te vormen colle-

ge. GB was daarbij de partij die afhaakte. Zij gaf haar fractievoorzitter tot verbazing en spijt van CDA
en PvdA niet de ruimte om de coalitie voort te zetten. In plaats
daarvan zette GB de kaarten op
een pact met ChristenUnie en
VVD. Net genoeg voor een meerderheid, maar wel de smalst
denkbare."
Bonnema: ,,Uiteraard bleven
CDA en PvdA na twee keer vragen
niet op hun handen zitten. Zij
zochten zelf samenwerking met
de ChristenUnie. Dat beviel programmatisch zo goed, dat de coalitie, gesteund door meerderheden van wisselende grootte tot de
verkiezingen van dit jaar in tact
bleef.’’
De bewering van GB dat er
sprake is van een jarenlange ononderbroken hegemonie van de
coalitie van CDA, CU en PvdA is,
zegt Bonnema, feitelijk onjuist.
Hij vat nog eens samen: ,,GB
kreeg bij de eerste gelegenheid in
1998 de ruimte om volwaardig
mee te doen. De partij manoeuvreerde zich in 2002, tegen de
wens van CDA en PvdA in, zelf
naar de oppositiebank door de eigen hand te overspelen. De lokale
partij miste daarbij de kans om
voor langere tijd deel uit te maken van het college.’’
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