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Begroting 2020
Een bijzondere begroting bespreking is het vanavond. We zetten er nog even nadrukkelijk
gemeente Loppersum boven, nu het nog kan. De laatste keer het perspectief alleen van
Loppersum, al zijn we als fractie en vereniging al een poos druk met het oriënteren op
Delfzijl en Appingedam. Recent hebben we samen een initiatiefvoorstel ingediend, en dat is
aangenomen. Toch was de bespreking per gemeente behoorlijk anders, en daarom is
aandacht geven aan vergadercultuur een zinnig onderwerp. De klankbord groep participatie
is er druk mee.
We hebben gevraagd het “afscheid” niet te veel te laten kosten. De inwoner neemt echter
geen afscheid, hij blijft gewoon op dezelfde plek wonen in een grotere context en worden
net zoals anders in de toekomst gewoon goed bediend. In de ronde ideeën voor het
Nationaal Programma Groningen waren feestjes geen onderwerp. Mogen we de conclusie
trekken dat dit inderdaad een zeer beperkte uitgave zal zijn, nu het niet als apart bedrag in
de begroting staat?

Aantrekkelijke leefomgeving, zelforganiserende bewoners
Onze voorzieningen moeten we in goede staat hebben. Sportverenigingen en voorzieningen
moeten we straks wederom overeind houden. Met de organisatiekracht binnen de
gemeente Loppersum zit het wel goed, maar laten we niet vergeten dat we dat aan de
inwoners te danken hebben. Als er dan nog een klein zetje nodig is voor een initiatief, naast
onze compensatiebronnen als NPG of Tennet, dan moet vanuit de begroting de ruimte er
zijn. We gaan er vanuit dat die speelruimte er het komende jaar nog is.
Aantrekkelijke woonomgeving, zelfredzame bewoners
Slopen van slechte kwaliteit moet doorgaan, verbeteren is dan letterlijk vaak minder
duurzaam dan nieuwbouw. Qua verduurzaming zou een reële eis zijn dat woningen op lage
temperatuur verwarming functioneren. De gemeentelijke subsidieregeling moet helpen dit
mogelijk te maken. Ons voorstel is mensen te helpen een plan per woning of groepje van
woningen te maken, waarin levensloopbestendigheid, onderhoudsarm en verduurzaming
net zo vanzelfsprekend zijn als versterking. Dan kan er weer een gevoel van regie ontstaan.

Onze gemeente is met vervoer goed ontsloten, en kent sterke zelfredzame dorpen. Dat kan
zo blijven, mits er ook weer nieuwe vitaliteit binnenstroomt. De huidige ontwikkeling op de
woningmarkt biedt kansen. Laten we vrijgekomen plekken opvullen met goede, in het
dorpsgezicht passende woningen die aantrekkelijk zijn voor betrokken dorpsbewoners.
Gunstige kavelprijzen helpen daarbij, met daarbij de eis dat het mooie karakter van onze
dorpen niet aangetast wordt.
Samenredzaamheid
Zelfredzaam zijn is het doel, maar dat lukt niet iedereen. Niet met het huis en de
aardbevingsproblematiek, en ook niet altijd met andere dingen, zoals kinderen opvoeden,
werk vinden, goed met geld omgaan enzovoort. Als het alleen niet lukt, dan met hulp van
iemand anders, samenredzaamheid. Ook al wordt daarop ingezet in het sociale domein om
de hulpvraag op te lossen, we kennen ook allemaal de nu bij veel gemeenten
geconstateerde moeilijkheden. En hoewel uit de cijfers blijkt dat Loppersum met een aantal
kengetallen op of onder het gemiddelde zit, is het ook al lastig. Straks komen Appingedam
en Delfzijl erbij, hoe lossen we de tekorten in het sociale domein op? De PvdA bepleit goed
te kijken naar effectiviteit van beleid en daar dan ook op in te zetten.
Gelijke behandeling
Een laatste belangrijke punt van de Partij van de Arbeid is de sociale ongelijkheid, waar onze
partij historisch uit voortkomt. Mensen moeten in gelijke situaties op een gelijke en goede
behandeling kunnen rekenen. Willekeurig woongebieden onderbrengen in batches en
risicoprofielen is niet te accepteren. Het ene huis wel vernieuwd en van het gas af, en het
andere niet? Wij willen een integrale aanpak, zoals door de gemeente in het Plan van
Aanpak verwoord. Straat voor straat moet ons gebied weer worden opgeknapt en moeten
eigenaren en huurders straks weer over een goede woning kunnen beschikken. Niet alleen
versterkt, maar ook verduurzaamd en levensloopbestendig, je wilt toch gewoon blij kunnen
zijn met je huis? Daarvoor moet er hulp zijn, ook financieel, die eerlijk wordt ingezet. Met
gebouw gebonden financiering kan dat.
Tot slot: Nu we als gemeente Loppersum toch opgaan in de gemeente Eemsdelta kunnen we
daar beter maar zo goed mogelijk op inspelen, de zaken in de gemeente Loppersum op orde
hebben én ons op de nieuwe situatie oriënteren. Dat we daar de inwoners bij willen blijven
betrekken, staat voor de Partij van de Arbeid voorop.

