Voorzitter,
Wij kunnen vanavond kort zijn over de Begroting 2017 van onze gemeente.
De Begroting is in evenwicht met de in de Kadernota 2017 gestelde beleidsdoelen en
plannen en sluit qua lasten en opbrengsten neutraal, meerjarig is er zelfs een overschot.
Er is ook een beetje financiële ruimte, € 30.000.- structureel per jaar, voor nieuw beleid; het
groot onderhoud van de voetbalvelden van Middelstum en Zeerijp wordt opgepakt, er wordt
geïnvesteerd in nieuwe openbare verlichting en nieuwe voertuigen voor de buitendienst.
Daarnaast kan de organisatie uitgebreid worden omdat het vele extra werk van de afgelopen
jaren nu enigszins gecompenseerd wordt.
Het is goed om samen te constateren dat we er op dit moment goed voor staan.
Wij onderschrijven echter de waarschuwing van het college dat de vele en grote risico's die
we lopen op het gebied van de gemeenschappelijke regelingen en het sociaal domein deze
positieve foto van dit moment danig in de war kunnen sturen. Financiële voorzichtigheid blijft
daarom geboden. Wij blijven het principieel onjuist vinden dat nu al €100.000 structureel van
het budget van het sociaal domein afgeroomd wordt, ook al lijken de cijfers van dit moment
aan te geven dat dit mogelijk is. Dat laatste is nu juist het punt; we hebben nog steeds geen
goed inzicht in de cijfers van het gebruik en de gemaakte kosten. Het is wat ons betreft veel
te vroeg om dit nu al structureel aan te passen in de begroting.
Nu het helaas duidelijk is dat de gemeente Loppersum in DAL-verband zal gaan herindelen
zal de komende jaren ook duidelijk worden welke financiële consequenties dit zal gaan
hebben op de langere termijn. Wij blijven het als een grote gemiste kans voor ons gebied
zien dat we niet op tijd hebben geanticipeerd op de bewegingen van andere gemeenten en
de provincie. Wij schamen ons voor het collectieve onvermogen van de lokale politiek, onze
inwoners hadden meer van ons mogen verwachten.
Ik sluit positief af;
We zijn verheugd dat een deel van ons initiatiefvoorstel om duurzame dorpsinitiatieven op
het gebied van de energietransitie te stimuleren, door het college is overgenomen. De leges
voor de omgevingsvergunning van een zonnepark vanuit een dorpsinitiatief worden alleen
berekend over het zogenoemde onderstel, niet over de panelen zelf en de legesverordening
wordt hiertoe voor 2017 aangepast, zoals ik kon lezen in paragraaf 2.3.1.1.7 . Dit kan
budgetneutraal verlopen en zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Wij wachten uw reactie
op het andere deel van het voorstel in spanning af en zijn benieuwd waar u begin 2017 mee
naar de raad komt.

