Begroting 2020

Loppersum Vooruit is positief over de memorabele begroting voor 2020. De
meerjarenbegroting van de komende jaren ziet er iets minder positief uit maar dient dan ook
als een bouwsteen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Als dat maar goed gaat. Hoe staat
het met de toezegging van de provincie van minimaal 8 miljoen voor de samenvoeging van
de gemeenten? Wat kan de wethouder daar over aangeven?
Loppersum Vooruit blijft het jammer vinden dat de afgelopen jaren weinig tot geen ruimte is
gevonden om te gaan investeren doordat de financiële ruimte beperkt is. Loppersum Vooruit
wil haar complimenten uitspreken voor het opstellen van deze begroting mede omdat er
steeds meer taken op de gemeente worden afgeschoven maar dat de financiële
ondersteuning uitblijft. De intentie om dan de gemeente alsnog goed achter te laten richting
de startstreep van de nieuwe gemeente is een mooie en juiste instelling.
Het uitvoeren van het bestaande beleid kent ook wel een aantal zorgen, zoals de onrust die
er heerst over de tekorten bij werkplein Fivelingo. Daarnaast de stijgende uitgaven in de
jeugdzorg baart ons als Loppersum Vooruit veel zorgen. Te meer omdat de financiële ruimte
zo gering is.
Naar aanleiding van deze inleiding willen wij per thema een paar onderwerpen uitlichten die
volgens Loppersum Vooruit aandacht in deze begrotingsvergadering verdienen.
Programma: Dienstverlening en Veiligheid:
Goed dat er al veel wordt samengewerkt met de andere gemeenten die zijn betrokken bij de
herindeling. Belangrijk daarin blijft dat de inwoners en de raad nadrukkelijk betrokken blijven
bij de inrichting en uitvoering van de nieuwe gemeente. Informatie vanuit de stuurgroep en
klankbordgroep is daarin essentieel voor de overige raadsleden en inwoners.
Gaswinning, schandalig teleurstellend niet vanuit ons college of ambtelijke organisatie maar
vanuit Den Haag. Wij kunnen het niet geloven dat deze draak van een problematiek nog niet
heeft geleid tot grote ontslagen aan de top van de Nederlandse politiek. In een bedrijf dat
een multinational is, waren er allang koppen gerold. Wat een verkwisting van
gemeenschapsgeld wat niet bij de gedupeerden terecht is gekomen maar bij alle
toeleveranciers, die misschien wel met hele goede bedoelingen werken aan verbetering
maar de inwoners op dit moment nog steeds in de kou laten staan. Wij vanuit Loppersum
Vooruit kunnen alleen maar aangeven red wat er te redden valt, want op Den Haag valt niet
te bouwen. Blijf communiceren met de inwoners en geef de inwoner informatie over wat ze
te wachten staat en of wat er in de planning staat om toch nog uit gevoerd te worden.

Programma Werk, sociale voorzieningen en vrije tijd:
Wij zijn blij dat door de scholentransitie er inmiddels allemaal kwalitatief goede en duurzame
en veilige scholen staan in de gemeente Loppersum. Daarnaast zien wij nog grote kansen
voor onze gemeentelijke zorgvastgoed, om op een gelijke wijze als met de scholentransitie
een slag te slaan om onze zorgvastgoed ook weer duurzaam voor de toekomst te maken.
Goed om te constateren dat op het gebied van sportbeleid in Loppersum er op bijna alle
sportcomplexen duurzame oefenhoeken worden aangebracht. Wij als Loppersum Vooruit
horen vele verhalen van de slechte staat van de oefenhoeken en dat daarmee deze
veranderingen nog liever gister dan vandaag uitgevoerd mogen worden.
Het verharden van de fietspaden zien wij als een aanvulling om goed te kunnen recreëren in
de gemeente Loppersum wat de leefbaarheid onder de inwoners weer zal vergroten.
Programma Wonen en Leefomgeving:
De ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie is een stap in de juiste richting. Wel
willen wij waken voor een te ambitieus strategie. Wij zien liever een realistisch plan waarin
geen zaken staan als in 2030 een geheel fossiele brandstoffen vrije gemeente. Dit blijft in
onze ogen onrealistisch en onhaalbaar. Dit is eerder wel opgenomen en de milieu en
beleidsplannen van Loppersum. Wij willen de wethouder dan ook vragen of er een gelijke
ambitie wordt opgenomen of dat er een meer realistischere ambitie wordt opgenomen?
De ontwikkelingen in het centrum van Loppersum zullen wij op de voet volgen. Loppersum
Vooruit wil graag dat de volledige Lagestraat ook betrokken wordt bij deze ontwikkelingen.
Kan de wethouder ons hier van verzekeren?
De wegen in gemeente Loppersum liggen er goed bij. De afronding van het project duurzame
bermverharding geeft een positieve bijdrage aan het huidige beeld dat wij als Loppersum
Vooruit van de wegen hebben.
Helaas moeten wij concluderen uit de tekst van de programmabegroting dat de onbeveiligde
spoorwegovergangen niet meer onder de huidige gemeente Loppersum worden aangepakt.
Hoewel de puntjes nog op de i moeten worden gezet is er de goede hoop dat het probleem
met een oplossing aan de nieuwe gemeente kan worden overgedragen.
Dit vinden wij een teleurstellende conclusie na 6 jaar aandringen op actie bij het college.
Naar onze mening had hier veel sneller en adequater op geacteerd dienen te worden.
Misschien is het daarom goed dat deze veiligheidskwestie overgedragen kan worden en dat
het plezierig is dat het bij een paar kleine incidenten is gebleven.
Verder spreekt LV de wens uit dat de hondenbelasting niet meer terug keert in de nieuwe
gemeente Eemsdelta. Loppersum Vooruit vraagt al jaren om afschaffing van de in onze ogen
oneerlijke vorm van belasten. De zogenaamde tegemoetkomingen richting de
hondenbezitters is een wassenneus.
Tot zover de eerste termijn van de fractie van Loppersum Vooruit. Wij willen de Lopster
ambtenaren bedanken voor het opstellen van deze begroting.

