Voorzitter, raad, college en andere belangstellenden,
De GroenLinks fractie wil allereerst haar complimenten uitspreken. Het is gelukt om ondanks de
financiële druk vanuit het sociaal domein, van de allerlaatste zelfstandige begroting van de gemeente
Loppersum een sluitende begroting te maken. Al zien wij ook in dat deze begroting uiterst fragiel is.
We zullen het komende jaar telkens goede afwegingen moeten maken om de leefbaarheid in onze
gehele gemeente, alsmede de begroting op peil te houden. Dankzij tijdelijke middelen zoals het NPG
ontstaat er gelukkig ook ruimte voor nieuwe initiatieven en innovaties. GroenLinks wil benadrukken
dat deze initiatieven zoveel mogelijk een langetermijneffect moeten beogen. Nu investeren en
blijvend oogsten van deze investeringen, voor onze inwoners, moet een belangrijk prioritering geven
in de afwegingen.
In de programmabegroting lezen wij dat de gemeente terecht de medewerkers wil beschermen
tegen verhoogde werkdruk die de herindeling met zich meebrengt en dat dat soms concessies zal
vragen aan de manier waarop we naar de nieuwe gemeente toewerken. Aan welke concessies
moeten wij hier denken? Wij willen benadrukken, dat ondanks dat we de werkdruk niet onnodig
willen verhogen, wij wel willen dat Loppersum op alle fronten actief participeert in het vormgeven
van de nieuwe gemeente.
Loppersum heeft dit jaar geïnvesteerd in nabijheid en zichtbaarheid naar de inwoners toe, middels
Neef Herbert die alle dorpen langs is gegaan en de NPG dorpscafé’s. De GroenLinks fractie ziet dit als
een enorme aanwinst voor de gemeente en hoopt dat Loppersum een actieve rol speelt als het gaat
over participatie van inwoners in de nieuwe gemeente. Een klein verzoek, spreek als Eemsdelta niet
over ‘burgers’ maar over inwoners. Alleen al deze simpele verandering in woordkeuze kan de afstand
tussen inwoner en gemeente verkleinen.
Wij zien bij de fusiegemeenten mooie aanvullingen op de Lopster aanpak en vice versa en
ondersteunen dat bij de verdere vormgeving en inrichting van Eemsdelta de toegankelijkheid van
bestuur en organisatie moet worden geborgd.
Er is de afgelopen jaren al veel gezegd over de gaswinning en bijbehorende vraagstukken. Wat de
organisatie betreft is het uitermate teleurstellend dat de voortgang langzaam gaat. Maar wat ons
betreft is het eerder uitermate beschamend dat de inwoners van het aardbevingsgebied al zo lang
gebukt gaan onder bureaucratie en afschuivingstactieken. Al ligt dit niet direct binnen de
gemeentelijke begroting, toch hopen wij dat in het komende begrotingsjaar er eindelijk
genoegdoening komt voor onze inwoners. Wij kunnen ons volledig vinden in de visie zoals
geformuleerd en delen dat er geen enkele reden is om de versterkingsopgave te relativeren.
Binnen het sociaal domein zijn enkele noodzakelijke keuzes gemaakt in de begroting. De financiële
middelen dienen in eerste instantie en zoveel mogelijk naar de inwoners met een hulpvraag te gaan.
Volgens GroenLinks Loppersum biedt inzet op innovatie en preventie kansen om op de langere
termijn te besparen op zorg en welzijn, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit. Dit zeggende beseffen
we ons terdege dat dit om investeringen vraagt die er gezien de tekorten niet zijn. Een lastig en

ingewikkeld spanningsveld, want met alleen korte termijn denken vindt er geen transformatie plaats.
Een focus op hoe we willen dat het zorglandschap er in Eemsdelta uitziet in 2030 of 2050 en welke
voorzieningen we in de kernen willen houden. Ook hier kan middels Neef Herbert wellicht een
voorschot op worden genomen. In het Groninger zorgakkoord lijkt er nu met name ingezet te
worden op centralisatie terwijl we juist geloven in een lokale manier van werken. Hoe verhoudt het
een zich tot het ander, hoe kunnen we met elkaar een visie op de toekomst vormgeven, zodat we nu
meer kunnen insteken op preventie en anders organiseren zodat we daar later profijt van hebben.
Financieel maar zeker ook vanuit het perspectief van de inwoner met een hulpvraag. Wij zijn dan ook
zeer content met de ambitie om in Middelstum een steunpunt wonen, welzijn en zorg te realiseren.
Wel vragen wij ons af waar de trajectfinanciering is gebleven? Trajectfinanciering kan effectief,
innovatief en kostenbesparend zijn. Dit was één van de punten die GroenLinks, samen met enkele
andere partijen, in het raadsakkoord 2018-2021 heeft ingebracht.
Zoals genoemd zijn wij uitermate benieuwd naar de opbrengsten van ‘Neef Herbert’ die het
afgelopen jaar alle kernen van onze gemeente heeft bezocht en hoe deze opbrengsten eventueel bij
kunnen dragen aan de transformatieopdracht binnen het sociaal domein. Hoe verhoudt de intentie
om een leefbaarheidsregisseur aan te stellen zich tot deze uitkomsten en de al bestaande
dorpencoördinator?
Een positief punt is de aandacht en het ruime budget voor het fietspadenplan. Eén van de
speerpunten van GroenLinks in het raadsakkoord 2018-2021.
Het vergroten van de verkeersveiligheid in de gemeente door voorlichting, overleggen met onze
inwoners, het nemen van concrete maatregelen en door toezicht, ondersteunen we zeer zeker.
Bijvoorbeeld 30km zones blijken voor een deel van de inwoners en bezoekers van onze dorpen nog
altijd lastig. Daarnaast zien we dat kinderen van de scholen waar vanuit de herinrichting aandacht is
geweest voor situaties met bijvoorbeeld vrachtwagens, de befaamde dode hoek, veel geleerd
hebben. Zijn er mogelijkheden om dit meer structureel te borgen in het onderwijs? Wij leven immers
in een gemeente waar door de gevolgen van de aardbevingen nog jarenlang vracht- en bouwverkeer
in onze straten aanwezig zal zijn.
Als partij met een focus op groen zijn we verheugd dat duurzaamheid een vaste waarde voor de
gemeente Loppersum is gebleken en dat er in verschillende verbanden een programmatische
samenwerking is. De regionale en lokale energievisies geven handvaten hoe we nu en in de toekomst
op een goede en duurzame manier kunnen leven, wonen en werken in onze gemeente. Vanuit de
NPG gelden ondersteunt de gemeente de aanschaf van elektrische deelauto’s in een aantal van onze
kernen, een mooi duurzaam initiatief. Wij zien in deze begroting voor 2020 dan ook perspectief voor
de toekomst, zowel op sociaal als duurzaam vlak en kunnen daarom instemmen met de begroting.
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