Bevindingen kadernota 2020 en meerjarenraming

17 juni 2019

Voorzitter, raad, aanwezigen zowel digitaal als fysiek vanavond bespreken wij de kaders voor 2020.
De laatste kadernota waarin Loppersum als zelfstandige gemeente haar eigen kaders mag stellen
Loppersum Vooruit ziet uit naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.
Graag willen wij onze bijdrage met het college delen en onze vragen stellen.
Is deze kadernota alweer achterhaald door de berichten die via de media bij ons komen en door ons
als zeer schokkend worden ervaren een te kort van een half miljoen in de eerste vier maanden van
het jaar! In de voorlaatste commissie werd nog gesproken over een heel ander bedrag. Wat
Loppersum Vooruit kwalijker vindt is dat wij opnieuw deze berichten vanuit de media moeten
vernemen en hierover niet geïnformeerd worden door het college. Wij hebben hier dan ook
schriftelijke vragen over gesteld aan het college. Het alleen vermelden in de media volstaat hier niet
en is willens en wetens communicatief falen van grote omvang.
Terug naar de kadernota of wat daar nog niet van geschrapt kan worden naar reeds vernoemde.
Graag willen wij ingaan op de drie beleidsthema’s met bijbehorende beleidsonderwerpen.
Dienstverlening en Veiligheid
Bestuur
Opendialoog tussen raad, inwoners en het college. Laat de laatste raadsvergadering een leerschool
zijn om inwoners tijdig te betrekken bij het nemen van besluiten en uitvoering van beleid. Meermaals
zien wij dat inwoners niet worden geïnformeerd of te laat worden betrokken. Wat gaat het collega
hier aan doen om dat in de resterende jaren te verbeteren?
Bestuurlijke toekomst
Wij moeten vooruit blijven kijken! De drie gemeenten op veel vlakken tijdig samenvoegen en
doorgaan met de raadsklankbordgroep, stuurgroep, werkgroepen en ambtelijke groepen die zijn
gevormd om een soepele overgang naar de nieuwe gemeente Eemsdelta te realiseren.
Vooruitkijkend zal er zo snel als mogelijk definitieve perspectief geboden moeten worden. Ambtelijke
medewerkers hebben het recht op behoud van contract maar niet op behoud van banen. Geef
daarom zo snel als mogelijk zekerheid en invulling aan de contracten die deze ambtelijke
medewerkers hebben. Daardoor waarborg je kwaliteit en voorkom je het verlies binnen het
ambtelijke apparaat.
Gaswinning
De leden hebben een duidelijk statement richting Loppersum Vooruit gemaakt. Laten wij dan ons
daar vanavond ook aan houden. Het enige wat wij hierover kwijt willen, geen woorden maar daden
vanuit Den Haag, TCMG, NCG.
Financiën
Is het financiële evenwicht verdwenen nu de structurele lasten in het kader van de jeugdzorg sterk
zullen stijgen en de structurele baten daardoor niet opwegen tegen de lasten?

Communicatie
Goed dat de dorpsbudgetten verhoogd worden en de leefbaarheidsregisseur onderdeel is van de
nalatenschap van Loppersum
In Middelstum willen we een laagdrempelig steunpunt wonen, welzijn en zorg waar inwoners naar
toe kunnen met vragen aan de gemeente. Heeft deze zinsnede betrekking op een nieuwe invulling
van het Hippolytushoes?
Organisatie
Loppersum Vooruit is het eens met, dat de dienstverlening aan de inwoners voorop moet staan maar
dat blijkt nog niet altijd terug te komen in de praktijk. Daar is zoals beschreven een slagvaardiger en
flexibele organisatie voor nodig.
Integraal veiligheidsbeleid
Het vergroten van veiligheid in de openbare ruimte door in te zetten op onderhoud voor een veilige
leefomgeving en deelname aan het convenant veiligheid spoorlijn Groningen-Delfzijl. Dit stond ook al
in de kadernota voor 2018. Wat is er concreet aan stappen gemaakt en is de wethouder hierin niet
nalatig. Wat is er veranderd in de tussen periode van 2018 tot 2019. Wij bij Loppersum Vooruit
weten het antwoord wel, namelijk: NIETS. De wethouder verschuilt zich achter de houding van Pro
Rail. Loppersum Vooruit vindt dat weglopen voor de verantwoordelijkheden en eist tijdelijke
maatregelen die de gemeente wel zelf kan uitvoeren. Wat gaat de wethouder naar zes jaar
aandringen van Loppersum Vooruit nu daadwerkelijk in de kaders opnemen voor 2020? Wij zien
namelijk helemaal NIETS opgenomen en er wordt verstoppertje gespeeld.
Het betreft hier de veiligheid van onze eigen inwoners en forenzen, wij eisen daarom nu concrete
maatregelen en binnen twee maanden een memo met de genomen maatregelen.
Programma 2 Werk, Sociale voorzieningen & Vrije tijd
Sociaal domein:
Hierin zit een rode lijn van maatwerk en deze lijn ondersteunt Loppersum Vooruit
Werk en inkomen
We investeren in kansrijke beroepen met scholing voor werkzoekenden. Welke vorm van scholing
bieden wij als gemeente Loppersum aan? Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen en
integrale benadering en daarop een verdiepingsslag maken onderstreept Loppersum Vooruit.
Onderwijs
Wat gaan we daarvoor doen? Het bouwen van drie nieuwe kindcentra te weten in Stedum,
Loppersum en Middelstum. Naar ons weten zijn in 2020 Loppersum en Middelstum en Stedum al in
gebruik en zal daar eerder Zeerijp en t’ Zandt moeten staan.
Gezondheid
Goed dat er geïnvesteerd wordt in een gezonde leefstijl en voorzieningen voor de jeugd. Waar moet
Loppersum Vooruit in 2020 aan denken bij deze investeringen?
Recreatie en toerisme
Welke fietspaden staan op de nominatie om te worden vervangen?

Sport
De kaders worden neergelegd voor oefenhoeken in kunstgras uitvoering. Wij van Loppersum Vooruit
vragen ons nog wel af hoe het mogelijk is dat bij renovatie van de natuurgrasvelden. Er dusdanige
slechte kwaliteit geleverd is en of de gemeente daar ook geld voor terug ontvangt of dat dit alsnog
hersteld gaat worden. Natuurgrasveld Sc Loppersum is net een tropische savanne. Niet goed geld
terug garantie of minimaal herstel van de uitvoerder is hier op zijn plaats. Hoe staat de Wethouder
hierin?
Programma 3 Wonen & Leefomgeving
Wonen en leefbaarheid
Koppelkansen moeten benut worden als het de woon en leefomgeving aangaat. Helemaal met de
enorme versterkingsoperatie waar wij voor staan als inwoners van de gemeente Loppersum.
Loppersum Vooruit is blij om te zien dat de krimp minder hard verloopt dan geprognotiseerd.
Goed dat rotte kiezen worden aangepakt. Wel ziet Loppersum Vooruit graag nieuwe uitleggebieden
waar nieuwbouw gepleegd kan worden naast de mogelijkheid van inbreiding.
Openbaar Groen
Graag willen wij ingaan op de volgende zinsnede.
- We blijven aandacht besteden aan het duurzaam beheren van de openbare groene ruimte.
Loppersum Vooruit vraagt zich af waarom er dan gekozen wordt voor aanleg van vele perkjes bij
bijvoorbeeld het project 43, Wat is daarin duurzaam en hoe strookt dat met de nieuwe kaders die we
nu willen meegeven?
Duurzaamheid en milieu
Extra handhaven bij overtredingen, waaraan moeten wij van Loppersum vooruit dan denken?
Krijg je bij het verantwoordelijkheid nemen bij het van het gas afraken niet enorme verdeeldheid
binnen dorpen, doordat de ene buurman wel subsidie ontvangt of een vergoeding om gasloos te
raken en de andere buurman weer niet. Hoe moeten we deze kaders interpreteren.
Waardering voor het opstellen van de kaders en Loppersum Voooruit kijkt uit naar de beantwoording
van de vele gestelde vragen.

