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Reactie van het CDA op de Begroting 2020.
Voor ons ligt de begroting 2020.
De laatste zelfstandig opgestelde begroting van de gemeente Loppersum. De laatste begroting van dit
college en deze gemeenteraad.
Veel van het voorgestelde beleid en uitvoering kan rekenen op de steun van de CDA-fractie. Aan de
hand van de programma indeling zoals die staat vermeld in de inleiding wil het CDA enkele punten
noemen. Wij willen bereiken dat wat het beste is voor onze inwoners. En samen de schouders er
onder zetten, ook in het laatste jaar.
Programma Dienstverlening.
Eemsdelta.
Wij zien dat op verschillende niveaus hard wordt gewerkt om, ik citeer: “de goede elementen van de
gemeente Loppersum te behouden en een nabije overheid te zijn en te blijven”. Blijvende aandacht
moet er zijn om onze inwoners te blijven betrekken en ook echt in positie te brengen ook na de
herindeling. Of dit nu gaat om de verenigingen of inwoners. Laten wij ook samen met onze inwoners
invulling geven aan een passend afscheid van de bestaande gemeente met een sober budget. Is daar
budget voor binnen deze begroting?
Gaswinning.
Wij willen hier nog weer benadrukken dat veiligheid voor onze inwoners voorop staat, dat het gaat
om de mensen en niet om stenen. De gaswinning gaat verder omlaag. De schade moet sneller
worden afgehandeld en de versterking moet worden opgepakt. Versterking koppelen aan
verduurzaming en het levensloopbestendig maken van onze woningen. Van enige versnelling in de
versterkingsopgave is nog niet zoveel zichtbaar. Dat ligt niet aan de tomeloze inzet van het bestuur en
de organisatie. Wel vragen wij blijvend aandacht voor de mensen die moeite hebben met de
gevolgen van de gaswinning en de versterkingsoperatie.
Nationaal Programma Groningen.
Het CDA ziet het Nationaal Programma Groningen als een uitdaging en een kans. Door het opstellen
van lokale programmaplannen o.a. de dorpenplannen biedt dit een kans in leefbaarheid en
duurzaamheid ingevuld door de inwoners. Ook in dit laatste jaar gaat het college door met de
dorpenrondes, dat is goed om te lezen.
Programma Werk, Sociale Voorzieningen en Vrije tijd.
Binnen het sociale domein wordt al veel samengewerkt binnen de Eemsdelta. Veel van onze inwoners
zijn in gesprek gegaan toen neef Herbert onze dorpen bezocht. Inwoners zijn ook nieuwsgierig met
dat wat er met hun inbreng gebeurt. Het CDA doet de suggestie om te communiceren door middel
van een NPG Nieuwsbrief gemeente Loppersum. Plaatsing in de Ommelander en op de website van
de gemeente Loppersum is wenselijk.
Zorgen zijn er over de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en de financiën bij het
Werkplein Fivelingo, waar in de vorige raadsvergadering uitvoerig is gesproken. Ook bij de Jeugdzorg.
Vanuit het project Sturing op uitgave jeugdhulp, zien we dat de regie is toegenomen, maar nog geen
daling in de kosten. Zo lezen wij in de toelichting bijdrage RIGG. Regelmatig wordt gevraagd de
gemeenteraad te informeren. Het CDA wil graag antwoord op de volgende vragen: Hoeveel kinderen,
hebben een indicatie en worden geholpen, welke zorg wordt aangeboden, hoeveel zorgaanbieders
zijn er, zijn er in onze gemeente wijkteams? U hoort veel vragen, graag willen wij antwoord op deze
vragen, dat hoeft niet vandaag, mogelijk kunnen wij dit in een commissievergadering agenderen? Wil
de wethouder daaraan mee werken?
In de investeringsomschrijving op bladzijde 28 zien wij het verduurzamen paden begraafplaatsen. Het
bedrag van de investering is P.M. De uitleg bij het technisch overleg was dat dit is opgevoerd in de
NPG-aanvraag. Daarmee schep je dus de verwachting dat de investering wordt gedekt uit de NPG
gelden. Zonder de investering in de begroting van de gemeente te noemen. En dus grote onzekerheid
over de daadwerkelijke uitvoering? Hebben wij dat zo goed begrepen?
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Programma Wonen en Leefomgeving.
Aan de ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie wordt gezamenlijk gewerkt. Met
Appingedam en Delfzijl wordt gewerkt aan een gezamenlijke energie visie. Het CDA is van mening dat
er blijvend moet worden gezegd dat ook bespaard moet worden op energiegebruik. Is daar
voldoende oog voor in beide visies. Wij vinden dit niet zo nadrukkelijk terug in de tekst.
Binnen dit programma zijn er investeringen gepland, wegen en riolering binnen dorpsprojecten het
bedrag in investering is P.M. Dus wel een voornemen in de uitvoering zonder budget. Bij het stellen
van de technische vragen kwam dit ook al even aan de orde. Het wel willen investeren zonder budget,
bevreemd ons. Reden om dit wel in de begroting op te nemen is ook om te voorkomen dat deze
projecten in Eemsdelta tussen wal en schip belanden. Zonder budget?
Financiën en belastingen.
Uitgangspunt voor de CDA-fractie is een structureel sluitende begroting, waarin lokale lasten binnen
de perken worden gehouden.
Het voorstel is de belastingen en rechten met een trendmatige verhoging 2,5% te verhogen. Bij het
vaststellen van de Kadernota hebben wij de wethouder van financiën meegegeven om te bezien of
deze verhoging noodzakelijk is.
In de aanbiedingsbrief lezen wij dat deze laatste begroting sluitend is, ook meerjarig, maar met smalle
marges. Dat het weerstandsvermogen van de gemeente matig is. Daarmee constateren wij met het
college, dat deze verhoging noodzakelijk is. Dat is voor een deel ook aan ons zelf, de gemeenteraad te
wijten. Er ligt een ambitieus raadsakkoord, het college en de ambtenaren hebben de uitvoering
opgepakt. Wij constateren dat veel van wat staat opgeschreven daadwerkelijk is terug te vinden in
het uit te voeren beleid ook in het laatste jaar van de gemeente Loppersum.
Tot slot nog een woord van dank. Voor de mogelijkheid om technische vragen te stellen en de
antwoorden daarop, dank daarvoor.
November 2019.

