LOPPERSUM

Begroting 2020
Voorzitter,
Zoals al eerder gememoreerd is dit de laatste begroting van de gemeente
Loppersum. En het is niet een kwestie van Loppersum op zoveel mogelijk
terreinen op een kwalitatief goed niveau aan de eindstreep te brengen, maar
zoals mooi omschreven staat in de programmabegroting, om Loppersum aan
de startstreep te brengen van de nieuwe gemeente Eemsdelta.
De ruimte voor nieuw beleid is zeer beperkt. Vorig jaar was er meer ruimte in
de begroting en hebben we als raad in overleg met het college keuzes kunnen
maken wat hiermee te doen. Dit heeft toen geleid tot extra investeringen. Die
ruimte is er nu niet. Dit heeft vooral te maken met de rijksoverheid die steeds
meer taken afschuift op de gemeenten , maar verzuimt hiervoor extra
middelen beschikbaar te stellen. En dat is wrang omdat de economie in
Nederland goed draait en er op rijksniveau zeker wel ruimte is in de begroting.
De algemene reserve van Loppersum neemt af en dit heeft tot gevolg dat
weerstandsvermogen afneemt. Met de huidige ratio weerstandsvermogen van
0.87 krijgt Loppersum het predikaat matig. Dit zou kunnen impliceren dat
Loppersum het geld aan het opmaken is, maar alle keuzes die gemaakt worden
zijn ons inziens goed onderbouwd en bovendien staan we onder toezicht van
de provincie.
Dan de gaswinning. Als het om schade afhandeling gaat zijn er stappen gezet
door middel van de stuwmeerregeling. Er zijn ook tal van schades weer
bijgekomen, zodat je moeilijk kunt zeggen dat het vlotjes loop. Toch denken we
dat uiteindelijk de schades wel opgelost zullen worden. Anders ligt dit met de
versterking. Dit loopt nog steeds uiterst moeizaam en erg stroperig. De
versterkingsoperatie gaat naar het ministerie van BZK. We hopen dat dit enig
effect zal hebben. Al is het jammer dat er nu weer een wisseling op het
ministerie plaatsvindt. De gaswinning wordt versneld afgebouwd en er zijn al

geluiden dat de versterking daarom ook een tandje minder kan. Loppersum
baseert zich op de opvattingen van de SODM met betrekking tot de omvang en
de duur van de risico’s en dat lijkt ons de juiste weg. Toch zijn we bang dat
uiteindelijk de hele versterkingsoperatie als een nachtkaars langzaam zal
doven. Is het college dit met ons eens?
Met geld uit Het nationaal programma Groningen is er financiële ruimte voor
nieuwe initiatieven. De kaders zijn nu duidelijk en er zijn veel ideeën opgehaald
in de dorpen. Er wordt nu gewerkt aan een dorpenprogramma en dit wordt
weer geïntegreerd met de lokale programma’s van Appingedam en Delfzijl om
te komen tot een programma voor Eemsdelta. Gelden van het NPG zijn
bedoeld voor vernieuwing, maar zoals ook al in de begroting genoemd, moeten
we er voor waken dat er een spagaat ontstaat tussen ruimte voor nieuwe
initiatieven en verlies van bestaande voorzieningen die door onze inwoners als
minstens even belangrijk worden ervaren.
Voorzitter in het sociaal domein blijft de jeugdzorg een zorgenkind en een
financieel risico. Er wordt al volop ingezet op preventie en vroegsignalering en
verder lijkt het ons vooral van belang samen me andere gemeenten in te zetten
op een sterke lobby richting rijksoverheid om meer middelen beschikbaar te
stellen. Wat ons tot de vraag brengt in hoeverre dit college daar op inzet.
Bij het onderwerp economie nog een opmerking over snel internet. Bij alle
begrotingsvergaderingen en kadernota’s inde afgelopen jaren is dit genoemd
door de VVD en het doet ons heel veel deugd dat ze nu in de gemeente de
kabels aan het graven zijn. Dit is dan ook hopelijk de laatste keer dat dit
stokpaardje door de VVD genoemd wordt.
Het woon- en leefbaarheidsplan wordt verder uitgevoerd. Er ligt een
sloopopgave ,maar de krimp gaat minder hard dan voorspeld. Al vaker heeft de
VVD aangegeven dat er in veel kleinere dorpen geen passende woningen zijn
voor starters op de woningmarkt. Veel starters verdwijnen daarom naar buiten
de gemeente. Zonder passend woningaanbod bevorder je de krimp en hierdoor
komt ook de leefbaarheid in de dorpen onder druk te staan. Er zou eventueel
met NPG geld gekeken moeten worden naar de mogelijkheden om rotte kiezen
of huizen die lang te koop staan omdat ze eigenlijk af zijn, op te kopen en op
deze kavel een nieuwe starterswoning of levensloopbestendige woning te
zetten. Graag een reactie hierop.

Bij de kadernotavergadering voor dit jaar in juni 2018 heeft de VVD gepleit om
prioriteit te geven aan het beveiligen van de onbeveiligde spoorwegovergang
aan de Sjuxumerweg, omdat hier verreweg het meeste verkeer langs komt en
de overige 2 onbewaakte overgangen in de gemeente eerst maar te laten
rusten. Ondanks het antwoord van de wethouder toen dat het alles of niets zou
zijn, zijn we toch blij dat er nu bijna een akkoord is dat Sjuxumerweg toch een
beveiligde overgang krijgt en er nog nagedacht wordt over de andere twee.
Rest nog de vraag wanneer de schop uiteindelijk in de grond gaat.
Bij kadernotavergadering 2020 heeft de VVD als enige gepleit om de OZB
trendmatig met 2,5 te doen laten stijgen. Dit om het verschil met Appingedam
en Delfzijl niet te groot te laten worden. We kunnen dan ook instemmen met
de trendmatige verhoging van 2,5% zoals voorgesteld in de begroting.
Tot slot voorzitter willen we de organisatie bedanken voor hun inzet. Inzet in
eerste plaats voor de inwoners, maar ook voor ons als raad. En uiteraard dank
voor het opstellen van de voorliggende begroting.
Tot zo ver de eerste termijn van de VVD.

