Algemene beschouwingen voor de kadernota 2020
De kadernota 2020 wijkt in hoofdlijnen, maar ook als je wat meer in detail kijkt, weinig af
van de kadernota 2019.
Alleszins begrijpelijk aangezien echt nieuw beleid als gevolg van de komende herindeling
slechts beperkt mogelijk is.
Wel is het een goede zaak dat de mogelijke ontwikkelingen en kansen van het Nationaal
Programma Groningen in deze kadernota zijn meegenomen.
Dit NPG biedt volop kansen om langgekoesterde wensen en nieuwe initiatieven vanuit de
gemeente en de inwoners te realiseren.
Hoe je ook aankijkt tegen dit programma ( een fooi zeggen sommigen, een doekje voor het
bloeden) ; de fractie van GroenLinks onderschrijft de intenties en ambities van het
programma, die gericht zijn op het bieden van een sociaal en duurzaam perspectief voor de
regio.
En elke euro die we van Wiebes en Ollongren krijgen is meegenomen moet je maar denken.
Onze opmerkingen en die van meerdere fracties bij de vorige kadernota mbt de
communicatie en samenwerking met de inwoners zijn blijkbaar goed aangekomen.
In deze kadernota vinden wij dat aspect op nagenoeg alle beleidsterreinen terug.
Het kan natuurlijk allemaal nog beter en gerichter, maar de basis voor de versteviging van de
lokale democratie is gelegd.
Een fundament waarop we hopelijk in de nieuwe gemeente kunnen voortbouwen.
En dat zal, ondanks de wel of niet vermeende scheuren, die in het kontakt tussen lokale
overheid en inwoners tgv de aardbevingen zijn ontstaan, op langere termijn o.i. leiden tot
een beter en adequater bestuur.
Ook de focus die wij legden op het voorkomen van problemen in het sociale domein vinden
wij nu veel nadrukkelijker terug in deze nota o.a. via nieuwe initiatieven en experimenten
om beleid herkenbaar en dichter bij de inwoners te brengen.
Neemt niet weg, dat wij ons ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen binnen de
jeugdzorg en de forse druk die op vrijwilligers en mantelzorgers wordt gelegd.
Misschien zou dat laatste nog wat meer aandacht kunnen krijgen in de komende jaren.
Eigen kracht is prachtig, maar dan moet je wel de middelen hebben.
In het raadsaccoord van 2018 staan de Pilot Persoonsgebonden Budget en het onderzoek
naar trajectfinanciering expliciet genoemd als bijdrage tot efficiënter werken in de zorg.
Hoe is de stand van zaken rondom deze twee onderwerpen?
Mbt duurzaamheid en milieu komt extra aandacht voor het betaalbaar houden van de
energietransitie in samenwerking met rijk en provincie.
GroenLinks heeft nooit gezegd, dat de energietransitie gratis wordt, maar iedereen moet wel
mee kunnen doen.
De integrale aanpak die met het ambitieuze milieubeleidsplan is ingezet zal ook met kracht
in het proces van de herindeling moeten doorklinken.
Want ook in dat dossier staat de komende jaren veel op het spel b.v. als het gaat om de
gevolgen van het Klimaataccoord en de Omgevingswet.
Een van de speerpunten van GroenLinks in de afgelopen jaren was kwalitatief hoogwaardig
onderwijs in duurzame en efficiente schoolgebouwen.
Het lijkt er sterk op, dat dat laatste in ieder geval het komende jaar gerealiseerd gaat
worden.

Elk nadeel heb zijn voordeel toch?
En in onze visie van levensbelang voor de leefbaarheid van deze gemeente, van deze regio.
Niets meer te wensen dus?
Tuurlijk wel.
Gaswinning morgen naar nul, schade-en versterkingsoperatie volgende week afgerond en
genoegdoening en herstel van deze prachtige regio op korte termijn.
Maar ik vrees, dat dat voor het moment een utopie blijft.
Wat o.i. wel realistisch is, dat we graag zouden zien dat, in samenwerking met de
buurgemeenten en provincie, echt vooruitgang wordt geboekt bij de realisering van het
regionale fiets-en wandelplan in dit deel van de provincie.
Graag zouden wij dat als project voor het NPG programma aangemeld zien.
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