Laatste begroting gemeente Loppersum sluitend

Het college van burgemeester en wethouders van de

Waar richt het college zich op in 2020?

gemeente Loppersum presenteert een sluitende begroting,
zowel voor 2020 als meerjarig. Wethouder Rudi Slager

Eemsdelta

Belastingen

(Financiën): “Wij realiseren ons dat dit een memorabele

We kijken vooruit naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Zoals in de kadernota vastgesteld, worden met uitzondering

begroting is. Het is de laatste begroting in deze bestuurs-

Voorbereidingen voor de nieuwe gemeente zijn in volle gang.

van afvalstoffenheffing en rioolheffing, leges en tarieven

periode en de laatste begroting van de gemeente

Ambtelijk wordt op vrijwel alle terreinen al samengewerkt

verhoogd met 2,5%. De zogenaamde pakketbelasting (OZB,

Loppersum. Wij hebben vorig jaar gezegd dat we

en ook bestuurlijk wordt het overleg geïntensiveerd.

afval- en rioolheffing) stijgt met 0,28% voor een gemiddelde

Loppersum in 2021 op zoveel mogelijk terreinen op een

huishouding.

goed niveau aan de startstreep van de nieuwe gemeente

Versterking

willen brengen. Dat staat in deze begroting dan ook

Het is onze ambitie om in samenwerking met Nationaal

centraal. Als wethouder van Financiën ben ik tevreden met

Coördinator Groningen aan meer inwoners duidelijkheid te

dit resultaat. We hebben wel keuzes moeten maken: wat

bieden over de uitvoering van al aanwezige versterkings-

kan wel en wat kan niet. Over de hele linie, maar vooral

adviezen, aan meer mensen aan te geven wanneer zij over

Behandeling in de gemeenteraad

in het sociaal domein en de openbare ruimte. De begroting

een versterkingsadvies kunnen beschikken en aan meer

Op maandag 4 november 2019 wordt de programma-

van de gemeente Loppersum is weliswaar betrouwbaar

mensen aan te geven wanneer hun woning aan de beurt is

begroting behandeld in de vergadering van de

sluitend, ook meerjarig, maar met smalle marges.”

om vast te stellen of die aan de norm voldoet. Daarbij is ons

gemeenteraad van Loppersum. Deze vergadering is

lokale plan van aanpak uitgangspunt, staat veiligheid voorop

openbaar en begint om 19.30 uur.

U bent welkom!

en is er ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.
Inspreken
Inwoner centraal

U kunt tijdens deze vergadering uw mening geven over

Juist in het laatste jaar van de gemeente Loppersum willen

de begroting. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de

wij het niet laten afweten. Zorgen van inwoners over de

griffier tot 4 november 12.00 uur. Dit kan telefonisch via

veiligheid van hun huis, de beschikbaarheid van voorzienin-

0596-548200 of per mail via griffie@loppersum.nl.

gen in het sociaal domein en het onderhoud van de eigen
woon- en leefomgeving veranderen niet door het zicht op

Inzien

herindeling. Wij zetten ons daarom onverminderd in om in-

De begroting staat op www.loppersum.nl/financieel. Ook

woners vroegtijdig te betrekken bij plannen die hun aangaan.

kunt u de begroting tijdens openingstijden inzien op het

Wij zetten de dorpenrondes voort, blijven in gesprek over het

gemeentehuis.

Nationaal Programma, zoeken de verbinding met de verschillende coöperaties en ondersteunen inwoners die gezamenlijk
voor keuzen staan in de versterking.
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