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Algemene beschouwingen van het CDA bij de Kadernota 2019.
Voor ons ligt de Kadernota 2019.
De eerste van dit college.
Basis voor deze Kadernota is het raadsakkoord 2018-2021, met de titel Duurzaam, sociaal: Natuurlijk
Loppersum, Samen de schouders er onder. Een Kadernota ter voorbereiding op de begroting 2019
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. Er moeten wel keuzes worden gemaakt, niet alles kan wat
staat vermeld. In de CDA fractie hebben wij ons zelf de vraag gesteld welke uitdagingen pakken wij op
en hoe blijven wij met velen in gesprek. Het CDA wil enkele punten noemen waar burgers mee
worden geconfronteerd en wij als fractie op willen inzetten. Wij willen bereiken dat wat best is voor
onze inwoners. En samen de schouders er onder zetten.
Herindeling of bestuurlijke toekomst.
De tekst zoals die staat vermeld: “ de goede elementen van de gemeente Loppersum behouden en
een nabije overheid zijn en blijven”. En dit onderweg naar 2021, vooral gezamenlijk met onze
inwoners voorbereiden, kan de CDA fractie steunen.
Gaswinning.
Wij willen hier nog weer benadrukken dat veiligheid voor onze inwoners voorop staat, dat het gaat
om de mensen en niet om stenen. Het CDA wil vasthouden aan de afspraken zoals die zijn verwoord
in het MJP, Meer Jaren Plan.
De inzet, de kennis bij de organisatie waarderen wij, de organisatie is op dit terrein nu voldoende op
sterkte om alle voorkomende taken wat betreft de gevolgen van de gaswinning adequaat uit te
voeren. Wel vragen wij blijvend aandacht voor de mensen die moeite hebben met de gevolgen van
de gaswinning en de versterkingsoperatie.
Financiën.
Een structureel sluitende begroting, waarin lokale lasten binnen de perken worden gehouden. De
reserves benutten voor duurzame investeringen en daarbij voldoende financiële ruimte voor de
duurzaamheidslening zoals door de raad is vast gesteld.
Communicatie, burgerparticipatie en lokale democratie.
Communicatie met, over en door de dorpen is van groot belang. De wijze waarop, de grote van de
dorpen is niet overal gelijk. Dat kan per dorp verschillen, houd daar rekening mee.
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.
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. Binnen het sociale domein doen vrijwilligers veel goeds, daar moet wel balans in
blijven. Ook hier wil het CDA noemen de mantelzorgers, van hen wordt soms ook veel gevraagd.
Kinderen pakken ook die zorg op als ouders beperkt zijn. Wat kunnen wij doen voor deze kinderen als
zij al zo vroeg in hun leven mantelzorger zijn? Het CDA heeft daar nu geen antwoord op. Voor
vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend aandacht zijn. Wij missen dit bij het hoofdstuk sociaal
domein.
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. Wij noemden al het
vrijwilligerswerk.
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
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op preventie kan armoede en schulden voor zijn. En als daar extra ambtelijk inzet noodzakelijk voor
is, juichen wij dat toe.
Onderwijs.
Besluiten om drie nieuwe kindcentra te bouwen zijn genomen, wij blijven graag op de hoogte van de
voortgang in de uitvoering.
Gezondheid.
Het bieden van ondersteuning voor onze inwoners bij de gaswinningsproblematiek, wij noemden dit
al eerder.
Kunst en Cultuur.
De veelzijdigheid in aanbod van kunst en cultuur voor onze inwoners en de toerist behouden.
Recreatie en toerisme.
Het CDA constateert dat het fijn fietsen is door Natuurlijk Loppersum, maar het onderhoud van de
fietspaden is op sommige plekken matig. Kan hier gekeken worden naar de kosten van een betonnen
fietspaden. Daarmee is het pad veel beter toegankelijk voor fietsen, wandelwagens, rolstoelen en
scootmobielen.
Wonen en leefbaarheid.
Het woon- en leefbaarheidsplan wordt uitgevoerd. Daarbij moet blijvend worden in gespeeld op de
bevolkingsontwikkeling, het woningmarkt- en bewonersonderzoek geven daarvoor een heldere
indicatie.
Openbaar groen.
Een goed onderhouden openbare groene ruimte, waarvoor inwoners mede verantwoordelijk zijn.
Deze visie deelt het CDA, maar in de communicatie met onze inwoners moet nog wel weer eens
worden uitgelegd dat onkruidbestrijding wordt vervangen door onkruidbeheersing. En dat onze
inwoners ook zelf de handen uit de mouwen mogen steken.
Verkeer en vervoer en infrastructuur.
Goed onderhouden wegen, aanleggen van bermbeton. De CDA fractie is van mening dat de plannen
binnen agrologistiek, zoals gepresenteerd in de commissievergadering van 4 juni, structureel moet
worden opgenomen in deze begroting en de volgende. Dus wat ons betreft wordt de volgende stap
gezet in de uitvoering.
Duurzaamheid en milieu.
Vuurwerkvrije zones of vuurwerk verbieden in onze gemeente? Het CDA wil dit bespreekbaar maken
en aansluiten bij de landelijke regels en de vrijheid die gemeenten daarin hebben.
Het milieubeleidsplan is een ambitieus plan, een plan dat blijvend aandacht vraagt, ook als het gaat
om communicatie met onze inwoners. Want wij willen toch allemaal zuinig zijn op onze omgeving,
onze aarde en deze zo goed mogelijk achterlaten voor onze kinderen? En dus aan de slag met het
uitvoeringsplan.
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.
Een vraag hebben wij over de reserves. In voorbereiding op de begroting 2019. N.a.v. een voorbeeld.
De uitvoering voor de agrologistiek word voor drie jaar financieel weg gezet. Mogen wij voor de twee
laatste jaren de budgetten beschikbaar houden door deze in een bestemmingsreserve te zetten? De
achterliggende gedachte is de Ahri procedure.
Een vraag om uitleg hebben wij bij blad 12 zorgroute MBO.
Ook 2019 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 2018.

