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Begroting 2017
Vz.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de begroting ziet er goed uit. Een sluitende
begroting en een sluitende meerjarenraming. Financieel gezien lijkt Loppersum de
goede kant op te gaan. De gemeentelijke lasten stijgen met een aanvaardbaar niveau.
We vinden het een goede zaak dat er afgestapt is van het streven de begraafrechten
kostendekkend te krijgen. Begraven moet immers ook betaalbaar blijven.
De risico’s blijven de gemeenschappelijk regelingen, het sociaal domein en de
kwetsbaarheid van de organisatie. De begroting biedt de ruimte om voldoende reserves
op te bouwen om zo eventuele extra kosten die hier uit voort kunnen vloeien op te
vangen.
Dat brengt me bij de bestuurlijke toekomst. Het standpunt van de VVD is helder en
duidelijk. We draaien er niet omheen. Als het niet kan zoals het moet (DEAL), dan moet
het maar zoals het kan. Wat ons betreft DAL. Een veel gehoord argument is dat dit te
klein zou zijn. Waarom is ons niet duidelijk. 47.000 Inwoners. Dat lijkt ons een robuuste
gemeente met voldoende bestuurskracht en toch nog dicht bij de burgers. Groot
genoeg om de opgaven en de uitdagingen waar we voor staan op te vangen. De hele
transitie in het sociaal domein hebben we immers al samen gedaan. Als het om de
gaswinning gaat is er geen gemeente waar meer kennis en kunde zit dan Loppersum. En
er ligt al een woon- en leefbaarheidsplan, waar weliswaar Eemsmond nu uit weg valt.
Maar dat is prima aan te passen.
Ik noemde het al even de gaswinning of beter gezegd de mijnbouwschade. We hebben
als raad een gesprek gehad met NCG Alders en onze grieven bij hem kunnen neerleggen.
Alders bood een luisterend oor, maar bood ook weerstand als er kritiek was. Toch is
deze kritiek terecht. Want bijna dagelijks hoor je verhalen over het CVW, wat een bijna
Oost-Europese bureaucratische organisatie blijkt te zijn. Het geeft toch de denken dat
voor het vervangen van een simpele schoorsteen er 27 verschillende mensen over de
vloer komen. En als er problemen zijn weet niemand hoe het zit.

Vz ook maken we ons grote zorgen over het traject met de lijst van beeldbepalende
panden. Er is nog heel veel onduidelijkheid en zorgen bij onze inwoners hierover. Door
de provinciale verordening ligt momenteel veel werk stil.
Als het gaat over de kansen voor de agrarische sector onder het kopje werk en inkomen
wordt er in de begroting ook weer gesproken over biobased economy. Een term die al
een paar jaar voorbij komt in kadernota’s, turaps en begrotingen. Terwijl er op dit
gebied ook zo veel meer kansen te zijn. Denk aan precisielandbouw en
duurzaamheidstrajecten. Onlangs werd ook bijvoorbeeld potato valley opgericht om de
kennis van de pootgoedteelt te vergroten. Wist u dat Loppersum nummer 1 staat op het
landelijke lijstje van de gemiddeld grootste pootgoedbedrijven?
Het college wil ondernemers stimuleren om kansen te pakken, zo staat in de begroting.
LTO Noord heeft echter afgelopen weekend een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt
dat Loppersum op de vierde plek van Groninger gemeenten staat als het gaat om de
hoogte van de leges bij een bouwproject. Bij een bouwsom van 700.000 euro betaal je
in Loppersum ruim 21.000 aan leges. Apppingedam, de laagste in de lijst, rekent 8.500
euro. Vanwaar deze verschillen. In principe moeten leges toch kostendekkend zijn. Er
mag geen winst gemaakt worden op het heffen van leges.
Economische activiteiten op het platteland zijn belangrijk. En daar hoort ook snel
internet bij. Er zijn allerlei initiatieven op dat gebied. Er worden bijvoorbeeld proeven
gedaan met 5G. Als het om een toekomstbestendige digitale infrastructuur gaat pleiten
wij toch voor een glasvezelnet. Dat is op dit moment de beste techniek. Als je toch aan
de gang gaat, doen het dan gelijk goed.
Nog drie punten die ik wil aanstippen. Het onderwijs, de sport en de infrastructuur.
Onze complimenten voor het hele huisvestingsdossier van het onderwijs. Dit is echt een
voorbeeld van een bedreiging omzetten in een kans. Loppersum kan een enorme slag
maken met het vernieuwen, verduurzamen en aardbevingsbestendig maken van de
onderwijshuisvesting in de gemeente.
De laatste tijd is het echter wel stil op dat gebied. Op de achtergrond zal er ongetwijfeld
hard gewerkt worden, maar we vragen ons toch af hoe ver we zijn. In de begroting staat
dat er rekening mee is gehouden is met de sloop van drie scholen in 2016. Gaat dat nog
lukken dit jaar?
Het unieke project de netwerkschool in Loppersum Oost begint vorm te krijgen. Had
achteraf een vermelding in de gemeentegids verdiend.
De sportnota is tot stand gekomen met inspraak van de sportverenigingen en de raad.
Een goede zaak dat zoiets in samenspraak gebeurt. We zijn content met de op stapel
zijnde gefaseerde renovatie van de sportvelden op de verschillende complexen. Als
velden er 50 jaar liggen, dan is het een keer tijd voor groot onderhoud.

In de begroting staat een zinsnede over het onderhoud van kapitaalgoederen en
waarom dit interessant is voor de raad. Enerzijds zo -staat er geschreven- natuurlijk
omdat er veel geld mee gemoeid is, maar anderzijds omdat dit erg raakt aan de
woonomgeving. Veel klachten van burgers hebben immers betrekking op loszittende
stoeptegels, gaten in de weg en achterstallig groenonderhoud. Als raadslid wordt de
daar regelmatig op aangesproken. En dat hoort op detailniveau natuurlijk niet in de
raad. Al ontkom je er niet altijd aan. Het is misschien ook wel de charme van een kleine
gemeente dat er uitgebreid gediscussieerd kan worden over de standplaats van de
visboer.
De uitvoering van het project Agrologistiek wordt doorgeschoven naar 2017. Het is goed
dat er niet gewacht wordt op het volledige bedrag dat het project kost, maar straks de
meest noodzakelijk zaken worden aangepakt.
Afsluitend voorzitter stellen we vast dat er door de organisatie hard gewerkt wordt aan
verschillende ingewikkelde dossiers. Dit vergt veel inzet van alle medewerkers. Graag
willen we hier onze dank voor uitspreken en dat geldt natuurlijk ook voor het opstellen
van de voorliggende begroting.

