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Algemene beschouwingen van het CDA bij de Kadernota 2020.
Voor ons ligt de Kadernota 2020.
De laatste zelfstandig opgestelde Kadernota van de gemeente Loppersum. Een Kadernota ter
voorbereiding op de begroting 2020 met een doorkijkje over de jaren erna, op weg naar de
herindeling. Veel van wat staat vermeld kan rekenen op de steun van de CDA-fractie. Het CDA wil
enkele punten noemen waar burgers mee worden geconfronteerd en wij als fractie op willen
inzetten. Wij willen bereiken dat wat het beste is voor onze inwoners. En samen de schouders er
onder zetten.
Herindeling of bestuurlijke toekomst.
Had de CDA-fractie in het begin wat zorg over of de gemeenteraad voldoende werd meegenomen op
weg naar 2021, in het herindelingsproces. Zien wij nu 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.
Gaswinning.
Wij willen hier nog weer benadrukken dat veiligheid voor onze inwoners voorop staat, dat het gaat
om de mensen en niet om stenen. Opnieuw werden wij opgeschrikt door twee zwaardere bevingen.
De gaswinning moet 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. Het lijkt erop, door inzet van een gezamenlijk optrekken, dat er nu toch stappen
kunnen worden gezet. Al is nog niet iedereen daarvan overtuigd. En stellen wij de vraag is er al zicht
op enige versnelling in de versterkingsopgave?
De tomeloze inzet en het vergaren van de kennis rond de gevolgen van de gaswinning en alles wat
daar betrekking op heeft, in het bestuur en de organisatie waarderen wij. Wel vragen wij blijvend
aandacht voor de mensen die moeite hebben met de gevolgen van de gaswinning en de
versterkingsoperatie. Het CDA ziet het Nationaal Programma Groningen als een uitdaging en een
kans. Plaatst hierbij wel de opmerking dat dit los moet worden gezien en uitgevoerd van het
schadeherstel.
Financiën.
Een structureel sluitende begroting, waarin lokale lasten binnen de perken worden gehouden.
Communicatie, burgerparticipatie en lokale democratie.
Communicatie met, over en door de dorpen en wijken is van groot belang. Er is waardering voor de
dorpenrondes door het college. Evenals het verhogen van de dorpsbudgetten is dit toch echt van
waarde om vast te houden ook in de gemeente Eemsdelta. Wij komen hier de leefbaarheidsregisseur
tegen is dit een ander woord voor dorpen coördinator?
Organisatie.
Een slagvaardige en flexibele organisatie, wij spraken over de organisatie al waarderende woorden
uit. Het is van belang de talenten blijvend te prikkelen en door te ontwikkelen, om goed voorbereid in
de nieuwe gemeente aan de slag te gaan.
Sociaal domein.
Het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Veel van onze burgers lukt dat. En
kunnen op eigen kracht of door inzet van hun netwerk, als het even niet lukt een weg daarin vinden.
Wij weten ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is, daar mag ondersteuning van de gemeente
worden verwacht. De CDA-fractie ziet dat in het kader van de transformatie, een nieuwe wijze van
denken en uitvoeren wordt opgepakt. Tijdens de wandelingen en bij Neef Herbert waren
ontmoetingen waardevol. Met veel van onze jongeren gaat het goed. Voor een klein deel is jeugdzorg
noodzakelijk. Het CJG, vroeg signalering en het juiste traject moet voor deze groep beschikbaar zijn.
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Financieel is er binnen de Jeugdzorg een tekort ook in onze gemeente. Lastig is hier een complete
verklaring voor te vinden, zo bleek in de commissievergadering. Door het kabinet zijn extra middelen
vrijgemaakt, maar deze zijn niet structureel. De Jeugdzorg is een openeindregeling en toch willen wij
de financiën niet uit de hand laten lopen. Wat zijn dan nog de mogelijkheden?
Werk en inkomen.
Wat zou het toch een goed streven zijn iedereen aan het werk te hebben, lukt dat niet dan kan op
een zinvolle bijdrage aan de maatschappij een mogelijkheid zijn. Het CDA pleit voor het vroegtijdig
herkennen van financiële problemen vooral in gezinnen, als een baan wegvalt of er andere
omstandigheden zijn waarin het inkomen daalt. Het signaleren en inzetten op preventie kan armoede
en schulden voor zijn.
Onderwijs.
Vanuit een goed toekomstperspectief voor het basisonderwijs is besloten om drie nieuwe kind centra
te bouwen. Er is hard gewerkt en bijna is het zover dat schoolgebouwen in gebruik kunnen worden
genomen. Met belangstelling volgt het CDA de versterking van de Netwerkscholen in Westeremden
en Zeerijp. En de nieuwbouw van de school in ’t Zandt.
Gezondheid.
Het blijven bieden van ondersteuning voor onze inwoners bij de gaswinningsproblematiek, wij
noemden dit al eerder.
Recreatie en toerisme.
Het CDA constateert dat het fijn fietsen is door Natuurlijk Loppersum, al laat onderhoud op sommige
paden te wensen over. Het plan van uitvoering met een G7 fietspadenplan en het vervangen van
recreatieve paden, kan rekenen op steun van het CDA.
Wonen en leefbaarheid.
Het woon- en leefbaarheidsplan wordt uitgevoerd. Invulling geven aan lege plekken, die door sloop
ontstaan. Inbreiding gaat voor uitbreiding. Koopgarantieregeling, waardeverminderingsregeling, zien
onze inwoners door de bomen het bos nog. En zijn deze regelingen voldoende om in deze gemeente
te blijven wonen en aantrekkelijk te houden om te wonen?
Verkeer en vervoer en infrastructuur.
Goed onderhouden wegen, aanleggen van bermbeton voor veiligheid op onze wegen.
Duurzaamheid en milieu.
In 2030 gebruiken wij in de gemeente geen aardgas. Alternatieven worden aangewend. Het
milieubeleidsplan is een ambitieus plan, zo ook de uitvoering daarvan. Het beleid dat blijvend
aandacht vraagt op veel terreinen, ook als het gaat om communicatie met onze inwoners, dan is een
herhaling van de uitgangspunten van het milieubeleidsplan op zijn plaats. Want wij willen toch
allemaal zuinig zijn op onze omgeving, onze aarde en deze zo goed mogelijk achterlaten voor onze
kinderen.
Financieel kader.
Het voorstel is de belastingen en rechten met een trendmatige verhoging 2,5% te verhogen. Ook dit
jaar willen wij de wethouder van financiën meegegeven om te bezien of deze verhoging noodzakelijk
is.
Ook 2020 zal een boeiend en uitdagend jaar worden. De inzet moet zijn de gemeente financieel
gezond houden, met kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners.
Dat kunnen wij niet uit ons zelf daartoe vragen wij Gods zegen.
Juni 2019.

