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CDA reactie op de begroting 2018.
In de Algemene beschouwingen van het CDA bij de Kadernota 2018, zijn wij ingegaan op de
meest belangrijke punten die wij zagen voor 2018 en hebben daarbij de kaders aangegeven.
Die meegegeven kaders zien wij nu terug in de begroting van 2018.
Ook 2018 zal een boeiend en uitdagend jaar worden. Dat kunnen wij niet uit ons zelf daartoe
vragen wij Gods zegen.
In de aanbiedingsbrief schrijft het college, met genoegen deze begroting aan te bieden.
Terecht en wederom een sluitende begroting. Met daarin een vooruitblik op ambities voor het
komende jaar. En een terugblik op wat deze raadsperiode heeft gebracht. Ja, en daarmee is dit
de laatste begroting van deze raadsperiode.
Nu wij toch terug blikken mag ook gezegd worden dat de uitbreiding van fte wethouders,
goed is geweest, al was niet iedereen daarover positief bij de start. Gelet op het groot aantal
taken en de werkdruk, wat op de gemeente Loppersum en op het college is afgekomen. Is de
uitbreiding goed geweest.
Onder programma 1 vallen Dienstverlening en Veiligheid.
Onze inwoners staan centraal en iedereen telt mee.
Dienstverlening voor en aan onze inwoners blijft een zaak van aandacht, de lokale overheid
dichtbij. Een organisatie die efficiënt werkt is daarbij voorwaarde. Goede communicatie met
onze inwoners, of het nu om telefonisch contact of aan de balie in het Klant Contact Centrum
is, het KCC is en blijft een belangrijke spil in de organisatie.
Bij gaswinning en aardbevingen staat te lezen: een toekomstbestendige woon en
leefomgeving waarin onze inwoners zich veilig voelen en over een breed front worden
gecompenseerd voor de gevolgen van verantwoorde gaswinning, een goed doel om te
bereiken. Zorg heeft de CDA fractie wel over de voortgang en of de doelstelling, binnen het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, gehaald wordt. Wij
pleiten hier voor de koppeling van duurzaamheid en levensloop bestendig, in het
versterkingsprogramma. Stimuleren van eigen woning bezitters energiebesparende
maatregelen te nemen, om door middel van een revolverend fonds, dit mede mogelijk te
maken. Onze gemeente kent vele monumentale, beeldbepalende en karakteristieke gebouwen
hier past zorgvuldigheid, in gesprek gaan en blijven, voor uiteindelijk een versterking
monument waardig.
De CDA fractie ziet dat het versterken van woningen een zware belasting is voor inwoners en
bedrijven. Het blijft een noodzaak de inwoners blijvend te informeren. En dat onze inwoners
een plek wordt geboden waar zij hun zorgen kunnen delen en ondersteuning wordt gegeven,
als het bijvoorbeeld met het versterken en verduurzamen van de woning of de
schadeafhandeling niet goed loopt.
In Programma 2, Werk, sociale voorzieningen en vrije tijd, is het meedoen aan de
samenleving is voor iedereen belangrijk. Veel van onze burgers lukt dat. En kunnen op eigen
kracht of door inzet van hun netwerk, als het even niet lukt een weg daarin vinden. Wij weten
ook dat dit niet voor iedereen mogelijk is, daar mag ondersteuning van de gemeente worden
verwacht.
Armoede beleid. In de tekst op blad 27 staat, ik citeer:
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“daar waar mogelijk voorkomen en bestrijden we structurele armoede en hebben daarbij extra
aandacht voor kinderarmoede”. Opvallend is dat het budget in de begroting lager is dan
voorheen. De CDA fractie dringt aan op extra aandacht voor gezinnen die leven in armoede.
Binnen het sociale domein doen vrijwilligers veel goeds, daar moet wel balans in blijven.
Ook hier wil het CDA noemen de mantelzorgers, van hen wordt soms ook veel gevraagd.
Voor vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend aandacht zijn.
Positief is het dat er ruimte in deze begroting is gevonden voor nieuw beleid. De renovatie
van een hoofdveld en een trainingsveld. En wensen de voetballers veel succes.
Programma 3 Wonen en leefomgeving
Infrastructuur. Goed onderhouden wegen, bruggen, overige infrastructuur en zorgen voor
duurzaam onderhoud. Wij kennen het project Agrologistiek en weten ook dat het totale project
veel meer budget vraagt dan tot nu toe is begroot. In de tekst op blad 38 staat we gaan een
vervolg geven aan het plan agrologistiek. Dan hoort daar ook budget bij in de begroting,
helaas hebben wij dat niet gevonden. Nu de financiële staat van de gemeente Loppersum
positief is, er voldoende reserves zijn, wil de CDA fractie het vervolg van het project
Agrologistiek.
Milieu, duurzaamheid en afval.
Energiebesparende maatregelen, inzet op duurzaamheid, de gemeente als voorbeeld een goed
streven, dat voort gezet moet worden.
De omvang van huishoudelijk restafval in de gemeente Loppersum is, net als voorgaande
jaren, hoger dan het landelijk cijfer. Communicatie over de invoering van Diftar,
bewustwording, scheiden van afval daar zullen grote stappen in moeten worden gemakt, om
ons restafval te verminderen.
Financiën. Bij de bespreking van de Kadernota 2018 heeft ook de CDA fractie aangedrongen
om te bekijken de trendmatige verhoging op de OZB te beperken. Wij constateren dat, dat is
gelukt in de begroting 2018.
De risico’s, zoals die staan beschreven, binnen het sociaal beleid, zien wij ook. Met het
college zijn wij blij dat er financiële ruimte is gevonden om de ambtelijke organisatie te
versterken. Ook hen wensen wij het komende jaar veel succes.
Tot zo ver in de eerste termijn.
Loppersum, November 2017.

