Kadernota: Algemene beschouwingen voor de begroting 2019
Het raadsaccoord liet zien dat deze gemeente en haar inwoners , ondanks het zware weer waar ze al
jaren in zit, haar sociale en duurzame ambities niet heeft laten varen.
Het G7 fietspadenplan, de duurzaamheidslening, het vasthouden van de in het MJP van de NCG
vastgelegde route van verduurzaming, levensloopbestendigheid en sociaal-economisch perspectief
getuigen daar o.a. van.
Ook de komende bestuurlijke fusie en de daarbij behorende problematiek mag deze ambities niet
verstoren.
En dat uiteraard binnen een robuust en sluitend financieel kader.
Uit de kadernota 2019 blijkt, dat dit college de ambitie heeft om op alle beleidsterreinen de
gemeente Loppersum zonder achterstallig onderhoud in de nieuwe gemeente te integreren.
Wij kunnen als fractie van GroenLinks dan ook in zijn algemeenheid met deze sociale en duurzame
kaders accoord gaan.
Wel hebben we enkele vragen en opmerkingen op de diverse beleidsterreinen.
Bestuurlijk en bestuurlijke toekomst
Onder de kop ‘bestuur’ wordt nadrukkelijk gesteld, dat’ inwoners en andere partijen vroegtijdig
bij de keuzes van gemeentelijk beleid’worden betrokken.
Bij ‘bestuurlijke toekomst’ zien we dat echter niet terug.
Aangezien voor de fractie van GroenLinks de lokale democratie, m.n. bij het totstandkomen van een
nieuwe gemeente, van groot belang is zouden we dat graag in dit hoofdstukje toegevoegd zien.
Gaswinning
De integrale benadering van de gaswinningsproblematiek, vastgelegd in het MJP van de NCG is
leidend.
Ruimhartige schadeloosstelling, versterking i.c.m. verduurzaming en levensloopbestendigheid en
bieden van soc.economisch perspectief voor de regio is de norm in deze kadernota.
Maar toch willen wij met klem in dit kader aandacht blijven vragen, zoals ook de andere fracties
regelmatig hebben gedaan, voor de bescherming van ons cultureel erfgoed.
De zinsnede ’geen sloop zonder plan’ mag niet betekenen dat er dus bij elk plan gesloopt kan
worden.
Communicatie, burgerparticipatie en lokale democratie
Een laagdrempelig steunpunt voor wonen, welzijn en zorg in Middelstum.
Waarom en alleen in Middelstum?
En niet zoeken naar meer flexibele en mobilere serviceverlening?
Organisatie
Moet het versterken van het ambtelijke apparaat niet in overleg met de DALgemeenten om evt.
dreigend ontslag in 2021 te voorkomen?

Integraal veiligheidsbeleid
Snelheidsoverschrijdingen, m.n. op 30km wegen is een groot probleem in alle dorpen en het
buitengebied.
Buiten betonstroken, km borden en smileyborden zou het goed zijn om door markering van
fietspaden de wegen visueel te versmallen.

In veel gemeenten wordt hier met succes gebruik van gemaakt.
E.e.a. zou in het kader van het G7 fietspadenplan meegenomen kunnen worden.
Sociaal domein en werk en inkomen
1.Zeer ruime aandacht voor armoedebestrijding en het voorkomen van armoede past uiteraard
geheel in de sociale doelstellingen die deze gemeente zichzelf heeft gesteld.
Vraag: Wat moet ik in dat opzicht verstaan onder de genoemde ‘verdiepingsslag’?
2. Net zoals bij het kopje ‘Organisatie’ zou ik ook hier wat meer inzetten op samenwerking met
Appingedam en Delfzijl
3. Als het om werk en inkomen gaat zou het misschien verstandig zijn om het kader van het in het
MJP vermelde sociaaleconomisch perspectief een zinsnede op te nemen die daarnaar verwijst.
Economie
Twee vragen hier:
1.Wat verstaat het college precies onder sociale ondernemingen
2. Kiest dit college dan voor glasvezel of voor kabelaansluitingen?
Kunst en cultuur
Zou het een idee zijn om in het kader van de herindeling elk dorp te laten nadenken over een
kunstwerk dat de overgang naar nieuwe gemeente markeert onder de titel”
‘Wat was en wat wordt’
(fonteinen misschien?)
Recreatie
Naast het genoemde G7 fietspadenplan zou het goed zijn de wandelpaden eens onder de loep te
nemen.
Zo zou het misschien een idee zijn om i.s.m. het waterschap langs de maren wandelpaden te
realiseren door gebruik te maken van de maaipaden.
Sport
1.De fractie van GroenLinks wil het college en de sportverenigingen vragen om alsnog af te zien van
de aanleg van oefenhoeken met kunstgras.
Vanuit milieuoogpunt onverstandig en in strijd met het milieubeleidsplan en ook in strijd met de
aanbevelingen van de KNVB, die juist het oefenen op kunstgras van jeugdspelers als een van de
oorzaken voor het EK en WK echec van het Nederlands Elftal ziet.
Een mogelijke carriere als Nederlandselftalspeler voor Lopster talenten in de kiem smoren wil je
toch niet op je geweten hebben.
2. Het ruimhartig ondersteunen van sportverenigingen en investeren in sportcomplexen juichen wij
toe, maar ontstaat er zodoende niet een groot verschil in benadering van de andere verenigingen
b.v. het beleid t.a.v. historische begraafplaatsen?

