Voorzitter,
We hebben ruim een jaar van corona achter de rug en onze gemeente is
financieel nog niet waar het moet zijn. We doen het goed in vergelijking van
omliggende gemeenten, maar nog niet goed genoeg. Toch willen we het huis
complimenteren met de behaalde resultaten.
De begroting 2022 zal sober doch degelijk moeten zijn, we kunnen van alles
willen maar dat zal niet gaan. We zullen bezuinigingen op het sociaal domein
niet kunnen steunen. De zwaksten in onze samenleving mogen niet de dupe
worden van bezuinigingen omdat de rijksoverheid gemeenten, zoals bekend,
financieel in de steek laat.
Met alle bezuinigingen vanuit Den Haag wordt het voor het college en de raad
weer een hele toer om de begroting sluitend te krijgen.
Gemeentebelangen Westerwolde is, zoals bekend, voorvechter om de
bestaande voorzieningen in stand houden om de leefbaarheid op peil te
houden. Graag willen we het college een aantal zaken meegeven waarvoor wij
graag een verbetering zien. Om maar een voorbeeld te noemen zijn de
openingstijden van de openbare zwembaden die wat ons betreft veel ruimer
zouden moeten zijn gezien de drukte in de ochtenduren. Wellicht zijn hier
creatieve mogelijkheden.
Eén van de pijlers van onze gemeente is recreatie en toerisme. Niet alleen voor
onze inwoners, maar ook voor het toerisme is het onderhoud aan bermen en
fiets/wandelpaden iets dat beslist beter moet. De openbare ruimte is immers
ons visitekaartje voor iedereen die onze gemeente bezoekt, maar ook voor
onze inwoners.
Hetzelfde geldt voor de handhaving op rommelerven. We zien steeds meer
inwoners die hun erf verwaarlozen en hun grond gebruiken als opslagplek voor
autowrakken en/of andere rommel. Dat zorgt voor een slechte uitstraling van
de erven maar daardoor ook voor de gemeente. Als wij een nette en verzorgde
gemeente willen zijn, zullen we hierop streng moeten handhaven.

Nog een belangrijk punt is economie en werkgelegenheid. Vaak horen we nog
dat ideeën en voorstellen van onze ondernemers (en landbouwers) vaak te
langzaam of helemaal niet worden ondersteund door de gemeente. Er worden
bureaucratische drempels opgeworpen die de ontwikkeling vertragen en zelfs
ontmoedigen. De gemeente zal zij aan zij moeten staan van haar ondernemers
en meer moeten denken in kansen in plaats van bedreigingen. Immers levert
een goed ondernemersklimaat ook vaak werkgelegenheid op wat deze
gemeente goed kan gebruiken.
De service naar onze burgers moet naar een hoger niveau. De telefonische
bereikbaarheid van de gemeente moet verbeterd worden. Er gaat veel goed,
maar aan de belofte dat inwoners terug worden gebeld en opvolging van
meldingen kan en moet nog veel worden verbeterd. Veel te vaak horen we van
inwoners dat ze te laat of zelfs helemaal niet terug worden gebeld of gemaild.
Voor wat betreft het veiligheidsgevoel en de veiligheid in en om Ter Apel,
zowel in het dorp als ook op de buslijnen vraagt nog meer aandacht en begrip.
Zowel de COA, de politie organisatie als ook de ketenmariniers en de
rijksoverheid laten het wat ons betreft behoorlijk afweten. Er is en wordt van
alles beloofd, maar vervolgens vertrekt men weer naar Den Haag, waar Ter
Apel een ver-van-mijn-bed-show is. Om draagvlak onder de inwoners in Ter
Apel, maar ook in de rest van onze gemeente te houden moet er sneller en
beter ingespeeld worden op actuele situaties. Een nog steeds te lage
politiebezetting in Westerwolde gaat ook ten koste van de veiligheid in de rest
van de gemeente.
Voorzitter, de vraag naar woningen is overduidelijk groot en we zien dat we
achter de feiten blijven aanlopen. In de afgelopen jaren is er bijna geen woning
gebouwd in deze gemeente. Dat moet veel sneller en beter. Als er teveel druk
op de ambtelijk organisatie is, zorg dan voor extra personeel. Wij zijn graag
bereid daar geld voor beschikbaar te stellen. We zien dat buurgemeenten wel
bouwen, waarom wij dan niet?
Ook Acantus laat het afweten in Westerwolde. Wat ons betreft mag er meer
druk op de ketel richting Acantus komen. Daarnaast zullen de procedures
betreffende het wonen in het buitengebied opnieuw bekeken kunnen worden
zodat restricties verminderd kunnen worden ten aanzien van het bouwen in
onze Gemeente.

Tot slot voorzitter wensen wij het college succes en wijsheid toe met het
maken van de begroting.
Fractie Gemeentebelangen Westerwolde

