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Voorzitter, raad, aanwezigen zowel digitaal als fysiek vanavond bespreken wij de kaders voor 2019.
Loppersum Vooruit is zeer positief over de nieuwe invulling van de kadernota.
Graag willen wij onze bijdrage met het College delen en afsluiten met aan aantal vragen.
Na de verkiezingen in maart is door de nieuwe raad een raadsakkoord vastgesteld. Duurzaam,
sociaal: Natuurlijk Loppersum. De intentie om vooruit te willen en niet te wachten met uitvoering van
deze kaders in 2019 zien wij als een pro actieve houding en moedigen wij van harte aan.
Via een aparte maart-circulaire zijn de effecten voor gemeenten van verruiming van het
gemeentefonds inzichtelijk gemaakt. Tot 2021 zijn de effecten voor Loppersum zodanig beperkt dat
er mede in het licht van hogere kosten voor bestaande verplichtingen en toevoeging van nieuwe
verantwoordelijkheden geen structurele ruimte ontstaat om in te zetten voor eigen
beleidsprioriteiten. Hieruit maken wij op dat er alleen nieuw beleid en duurzame investeringen
mogelijk worden vanuit de overtollige algemene reserves. Heeft Loppersum Vooruit dit correct
geconstateerd?
Graag willen wij ingaan op de drie beleidsthema’s met bijbehorende beleidsonderwerpen.
Dienstverlening en Veiligheid
Bestuurlijke toekomst
Wij zijn zeer benieuwd naar de plannen verwoord in de PVA welke deze week aan ons gepresenteerd
worden. Loppersum Vooruit heeft altijd voorop willen lopen en 2021 mag zeer snel naderbij komen.
Dat dit gevolgen gaat hebben voor beleidsterreinen, posities van ambtenaren en bestuurders is
daaraan onderhevig en zelfs een doel van de bestuurlijke herindeling. Hier moet dan ook niet voor
weggelopen worden. Wij moeten vooruit blijven kijken!
Gaswinning
Tja, waar moeten de inwoners het nog zoeken? De kracht bij veel inwoners ontbreekt door de
politieke wanorde in Den Haag. Het is niet gelukt om de minister te overtuigen van zijn vertragende
werking die hij over Groningen uitstort. Loppersum Vooruit hoopt dan ook dat de Mijnraad met een
vernietigend rapport komt voor 1 jul. Zelfs dan zullen wij opnieuw moeten vechten voor ons belang
en onze veiligheid. Op Den Haag hoeven wij niet te rekenen zullen de inwoners zeggen. Tot een
dieptepunt is het vertrouwen gedaald. Wij vragen dan ook aan het College om artikel 175 van de
gemeentewet dusdanig te laten onderzoeken en de noodtoestand uit te roepen en de gemeenteraad
dit voor het zomerreces terug te koppelen.

Zoals de inspreker afgelopen ingelaste raadsvergadering over de gaswinning Artikel 175 van de
gemeentewet benoemde:
175 lid 1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen,
dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te
geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij
kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
Financiën
Hier willen wij graag een opvallende zinsnede benoemen:
- De meer dan minimaal benodigde capaciteit in de reservepositie benutten voor duurzame
investeringen
Tot hoever wil het college gaan in het benutten van haar reservepositie?
Communicatie
Wij willen dat inwoners die aanvragen doen bij de gemeente, smartere informatie terug ontvangen.
Daarmee bedoelen wij smarter in de vorm van: Duidelijkere informatie met de volgende elementen.
Wie, Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Hoelaat. Wij merken nog te vaak dat wij brieven vanuit de
organisatie onder de ogen krijgen gericht aan inwoners die zeer vaag en niet duidelijk in de
communicatie zijn. Dit moet verbeterd. Wat gaat het College daaraan doen?
Openbare dorpenrondes
We gaan actief naar de dorpen toe om te verbinden en zijn zichtbaar aanwezig. Van dorpenrondes
door het college tot een actief zichtbare raad. Loppersum Vooruit wenst een meervoudige
aankondiging voor dorpenrondes, Zowel via sociale media als via fysieke kranten. Zodat inwoners te
allen tijde bij de dorpenrondes hun inbreng kunnen hebben.
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 het Hippolytushoes?
Waarom wordt alleen Middelstum benoemd?
Organisatie
Het huidige slagvaardige ambtelijke apparaat behouden en versterken. Loppersum Vooruit pleit
ervoor om dit in samenspraak te doen met Appingedam en Delfzijl. Ga alvast kijken binnen de
organisaties waar functies gecombineerd kunnen worden. Waardoor het aantal fte’s binnen de
gemeente Loppersum niet buiten proportioneel raken. Mede omdat het doel van de bestuurlijke
toekomst haaks op het net genoemde staat. Het aantrekken van personeel.
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.
Hier vraagt Loppersum Vooruit al jaren de aandacht voor. Echter zien wij hier helaas nog weinig
ontwikkelingen. Kan de wethouder aangeven of in 2019 de veiligheid op en rondom het spoor
veranderd is?

Programma 2 Werk, Sociale voorzieningen & Vrije tijd
Sociaal domein:
Het is een mooi streven om iedereen onderdeel van de maatschappij te laten zijn door maatwerk en
preventie. In het kader van transformatie gaan we nieuwe dingen uitproberen. We starten met
praktische burgergerichte activiteiten en onderzoeken mogelijkheden voor samenwerking met de
buurgemeenten. Wat moet Loppersum Vooruit zich hierbij voorstellen?

Wij zijn blij dat er wordt ingezet op veilige en duurzame schoolgebouwen en dat de hele operatie
opgang is gekomen.
Werk en inkomen
We investeren in kansrijke beroepen met scholing voor werkzoekenden en het beroepskeuze advies
op scholen. Welke investeringen gaan we doen in de beroepskeuze advies op scholen? Zo binden we
jongeren aan de regio. Hier liggen kansen in de sectoren zorg en bouw. Hoe gaan we dit dan doen en
deze kansen liggen ook buiten de regio? Wat maakt Loppersum daarin uniek en moet dit op deze
wijze in de kadernota opgenomen worden?
Gezondheid
Goed dat wij investeren in de ondersteuning voor de, door de inwoners ervaren sociaal
maatschappelijke gaswinningsproblematiek
Sport
De kaders worden neergelegd voor oefenhoeken in kunstgras uitvoering. Wij van Loppersum Vooruit
willen graag deze oefenhoeken inruilen voor één kunstgrasveld binnen de huidige gemeente
Loppersum. Constaterende dat er op de 10.000 inwoners ook een sporthal gefaciliteerd is. Dan moet
het mogelijk zijn om ook één kunstgrasveld neer te kunnen leggen bij één van de verenigingen voor
gezamenlijk gebruik. Welke tevens voor andere evenementen gebruikt kan worden en dit te
onderzoeken.
In hoeverre is de wethouder bereid om deze zinsnede aan te passen naar één kunstgrasveld voor
gezamenlijk gebruik?
Programma 3 Wonen & Leefomgeving
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.
Wij betreuren dat bij het onderdeel milieu en duurzaamheid gekozen is voor een andere wijze van
afval inzameling. Mede omdat de eerste resultaten wel een betere scheiding laten zien maar nog
geen sterke teruggang in de hoeveelheid afval. Loppersum Vooruit pleit dan ook voor het apart
inzamelen van blik en harde plastic in de vorm zoals wij deze kennen van de glasbak.
Afbouw fossiele brandstoffen zoals gaswinning in 2030 is zeer ambitieus en wij betwijfelen of dit
realistisch en haalbaar is. Verantwoordelijkheid nemen wanneer blijkt dat het inwoners niet lukt om
zelf van het aardgas af te raken. Dat kan zijn in de vorm van directe ondersteuning, maar ook in de
vorm van aanvullende financiële middelen als een duurzaamheidslening, aanvullende subsidies of
ondersteuning bij voorfinanciering in de vorm van gebouw gebonden financiering. Het uitgangspunt
in regels en verordeningen moet zijn dat nieuwbouw aardgasloos is. Loppersum Vooruit wil niet de
inwoners laten opdraaien voor de kosten om van het aardgas af te komen. Dit deel van de kadernota
kunnen wij dan ook niet op deze wijze steunen.
Wij kijken uit naar de bestuurlijke toekomst en constateren helaas dat er weinig ruimte is voor nieuw
beleid door de financiële positie. Toch is er door het College en de Lopster ambtenaren veel werk
verzet. Waarvoor onze dank en kijken uit naar de beantwoording,

