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Voorzitter,
In de inleiding van de kadernota staat al dat de effecten van de verruiming van het
gemeentefonds tot 2021 beperkt zijn voor Loppersum en dat er geen structurele ruimte
ontstaat om in te zetten voor eigen beleidsprioriteiten. Met ander woorden; de hand op
blijft op de knip. Er is gekozen voor een trendmatige verhoging van de belastingen van
2,5 %. We hopen dat er in de begroting, net als vorig jaar, ruimte is om dit terug te
brengen naar maximaal 1,5%.
In 2021 houdt de gemeente Loppersum op te bestaan en ontstaat er een nieuwe
gemeente die, zo staat in de kadernota, de goede elementen en van Loppersum
behoudt. Wat deze goede elementen zijn komen we de komende jaren nog regelmatig
over te spreken. De VVD zou graag de burgers actief bij deze gesprekken betrekken.
De gaswinning hebben we vorige week nog uitgebreid over gesproken. De afgelopen
week was weer teleurstellend met een Tweede Kamer debat dat, zoals steeds de
afgelopen jaren, een vast patroon vormt met altijd een teleurstellende uitkomst. Wie
trouwens het interview met onze burgemeester op BNR radio voorafgaande aan het
debat niet gehoord heeft raad ik aan dit even terug te luisteren. Onze voorzitter
verwoordde precies de gevoelens van de raad en wat we vorige week besproken
hebben, maar het kwam vooral recht uit het hart.
De hele gaswinning loopt als een rode draad door deze kadernota, want het heeft met
vele onderwerpen te maken zoals wonen en leefbaarheid en duurzaamheid en milieu. Er
zit niet veel anders op dan te wachten tot 1 juli, hoewel wij betwijfelen of er dan
duidelijkheid is. Onze inwoners hebben intussen geen enkel vertrouwen meer in de
overheid. Het wantrouwen is groot en dat geldt niet alleen voor de landelijke overheid.
Want als het te lang duurt met bijvoorbeeld een gemeentelijke vergunning in het kader
van versterken of sloop/nieuwbouw, straalt dit ook af op de gemeente. En wordt de
gemeente ook gezien als dé overheid.
Als laatste punt over de gaswinning wil ik nog even opmerken dat dit hele dossier een
zware wissel trekt op de gemeentelijke organisatie, het college, maar ook op de
raadsleden.

Bij het onderwerp burgerparticipatie wordt er gesproken over het streven naar actieve
en zelfbewuste dorpsgemeenschappen die initiatieven en verantwoordelijkheden
neemt. Daarover hebben we zeker niet te klagen in Loppersum. Vele dorpen hebben
zeer actieve inwoners, zeker als je bijvoorbeeld kijkt wat er overal georganiseerd wordt.
Afgelopen zaterdag de grasbaanraces, volgende week de ZZ races, binnenkort weer
Keetpop in Leermensen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal evenementen die
ook veel mensen van buiten de gemeente trekken en waarbij de organisatie volledig op
de schouders van vrijwilligers rust, met een faciliterende rol voor de gemeente.
Er wordt in de kadernota gesproken over de nalatenschap van Loppersum. Dan gaat het
om het samenspel tussen gemeente, leefbaarheidsregisseur, dorpenteams,
dorpsbelangen en diverse inwonersinitiatieven. Wat wij missen in deze opsomming zijn
de dorpshuizen. Ook wordt er gesproken over verhoging van de dorpsbudgetten. We
staan hier achter, maar vinden wel dat er eens een evaluatie zou moet komen van deze
dorpsbudgetten. Wat doen de dorpen er mee, wat zouden ze er nog meer mee kunnen
doen in hoeverre moet het verhoogd worden, enz.
Bij onderwerp sociaal domein wordt er gesproken over nieuwe dingen uitproberen. We
vragen ons af of de pilot integraal persoonsgebonden budget zoals verwoord in het
raadsakkoord hier ook onder valt.
Als het gaat om werk en inkomen zijn we het zeer eens met investeren in kansrijke
beroepen. Ook hier is het essentieel dat er wordt ingezet op bijvoorbeeld
techniekonderwijs en zorgonderwijs. Wel vragen we ons af wat de gemeente hier
concreet aan kan bijdragen.
Een prioriteit van de VVD Loppersum is snel internet en dan vooral in het buitengebied.
Hier wordt al jaren over gepraat, er is nu geld via de provincie en EB , er is aanbesteed
en onlangs zijn ze begonnen in De Marne. Vervolgens is Winsum aan de beurt en dan
Eemsmond. Intussen is er veel onduidelijkheid over witte en grijze adressen. Vraag is
wat we als gemeente kunnen doen om, als we in Loppersum aan de beurt zijn, we zo
snel mogelijk van start kunnen. Kan er alvast geïnventariseerd worden? Graag wat meer
duidelijkheid hierover.
Wat betreft de sport wordt in de kadernota gesproken over actieve ondersteuning bij
verduurzaming sportcomplexen omwille van het milieu en om kosten te besparen.
,,Hierdoor spelen we middelen vrij voor het in standhouden van de sportverenigingen”
zo staat er letterlijk in de kadernota. Als het gaat om verduurzaming van gebouwen
komen deze middelen echter direct bij de verenigingen terecht omdat alle gebouwen
geprivatiseerd zijn.
Een belangrijk onderwerp in de kadernota is wonen en leefbaarheid. Dit heeft ook alles
weer te maken met de versterkingsopgave. We zijn het eens met de stelling dat sloop
niet mag leiden tot een gedwongen verhuizing buiten het dorp. Ook de
koopgarantieregeling is een punt wat ook in het VVD verkiezingsprogramma staat.

Als het gaat om rotte kiezen en lege plekken wordt in de kadernota vooral ingegaan op
Rusthoven. Hoe staat het met de overige rotte kiezen en lege plekken, wat zijn hier de
plannen voor?
De onbewaakte spoorwegovergangen hebben we in maart nog een memo over gehad
met ook een kostenoverzicht. Het gaat om drie overgangen in Loppersum met een
stevig kostenplaatje voor de gemeente. Wij willen er voor pleiten om in ieder geval eerst
alleen in te zetten op de overgang Sjuxumerweg, omdat daar simpelweg het meeste
verkeer langs komt en het gevaar op incidenten dus het grootst is.
Tot slot nog een opmerking als het gaat om verkeer, vervoer en infrastructuur.
Bermbeton en uitwijkstroken zijn we altijd pleitbezorger van geweest, vooral omwille
van de veiligheid. Veel ongelukken gebeuren immers omdat mensen naast het asfalt
komen en vervolgen aan de ander kant van de weg raken of erger tegen een boom
rijden.
Tot zo ver de eerste termijn van de VVD.
Dank u wel

