ALGEMENE BESCHOUWINGEN VVD 2021
De derde v9n deze periode mijn 2e en tevens l99tste.
2 j99r geleden h9d ik nog een vleugje humor 99n de 9lgemene beschouwingen
toegevoegd ,
9ls u tijd heeft lees het 9ub nog eens terug het is nog 9ctueler 9ls 2 j99r
geleden.
Alvorens met de 9lgemene beschouwingen te beginnen
wil ik nog even een stuk uit het co9litie progr9mm9 voorlezen v9n onze
colleg9ʼs v9n de pvd9 en Gemeente bel9ngen.
we h9nteren een bestuursstijl w99rin s9menwerking centr99l st99t ,
Dit willen we doen op een soci9le en betrokken m9nier, in n9uwe s9menwerking
met onze gemeenter99d .
We zien het d9n ook 9ls onze t99k om p9rtijen bij elk99r te brengen en voor9l
te denken in termen v9n k9nsen.
pr9chtige woorden m99r hier klopt n9tuurlijk geen donder v9n. met 9ls
dieptepunt het omzeilen v9n de 9gend9commissie.
volgens de regels zou het 9llem99l kunnen , m99r w9t een miskleun w9s dit.
En d99r komt de volgende zin bij.
● V9n prestige projecten k9n geen spr9ke zijn. en d9n moet ik direct denken
99n het zwemb9d en Stuw w9t morgen 9vond geforceerd op de 9gend9
st99t.
2 prestige projecten of denken jullie d99r 9nders over Gemeente Bel9ngen
en PvdA ?
Moeten we d9n het l99tste h9lf j99r 9ls k9t en hond hier in de r99dsz99l blijven
zitten.
ik d9cht het niet wij blijven h9ndreikingen doen, Co9litie het is 99n jullie om je
iets 99n te trekken v9n je eigen Co9litie progr9mm9.
D9n de K9dernot9
1 openb9re orde en veiligheid
De discussies om veiligheid bij met n9men de veiligel9nders zijn we 9ls
vvdfr9ctie behoorlijk z9t.
We komen er steeds meer 9chter d9t we ook helem99l niets te vertellen
hebben 9ls gemeente r99d.
en vele z9ken niet benoemd mogen worden.

we zijn 9fh9nkelijk v9n Den H99g en Brussel er wordt met ons gespeeld.
P9s 9ls er iets in het nieuws komt , komt men met een tijdelijke m99tregel.
Zol9ng we de veiligel9nders tijdelijk blijven opv9ngen in ter 9pel blijft er
gesodemieter,
w9t voor9l ten koste g99t v9n inwoners v9n ter Apel en de echte 9sielzoeker.
Gewoon duidelijk m9ken d9t westerwolde stopt met opv9ng v9n
Veiligel9nders ,
de rest is 9llem99l symptoom bestrijding.
zeer tevreden zijn wij d9n ook met de motie die onl9ngs in de gehele r99d is
99ngenomen
over de h9rde eindd9tum v9n 31 december 9ls er niets ver9nderd
2 openb99r gebied
weinig budget voor bruggen groen en wegen ,
zelfs n9uwelijks budget voor l99g onderhoudsnive9u
onze wegen worden slechter
het fin9ncieel tekort verschuiven we n99r de toekomst
risico we krijgen meer sch9decl9ims
er is geen geld voor verv9ngen v9n pl9ntsoenen ook niet voor verv9ngen dode
99npl9nt
9mbitienive9u l99g en zelfs zeer l99g wordt genoemd, 9llem99l omd9t er geen
geld is voor
en w9t stelt pvd9 en gb voor we kopen een oud zwemb9d w99r veel onderhoud
99n zit toekomen
3 Bedrijvigheid en duurz99mheid.
De bel9ngrijkste progr9mm9 , 9ls dit goed loopt is er geld voor de rest.
d9n is er geld voor leuke dingen zo9ls een zwemb9d 99nkopen.
Deze co9litie g9f 9l een voorproefje voor onze ondernemers en 9gr9riërs ,
door ze niet eens in hun co9litie 9kkoord te benoemen
meer bedrijven meer bouwen en we hebben 9ls gemeente goud in h9nden met
9lle zonnep9rken revenuen ,
m99r d9t l9ten we over 99n coöper9ties, komen de revenuen d9n wel op de
goede plek ?
Voorzitter dit zijn nu de gevolgen v9n op de winkel p9ssen en zelf te weinig
9mbitie hebben 9ls co9litie
VVD fr9ctie zet zich 9l v9n begin v9n deze periode in voor meer bedrijvigheid ,
terwijl de rest v9n de p9rtijen liever zit te keuvelen over citt9slow en bloeiende
bermen.
De inwoner v9n westerwolde heeft helem99l niets 99n Citt9slow het is een
feestje voor bestuurders
net 9ls grensoverschrijdende cont9cten met fr9nkrijk en polen.
4 onderwijs ook heel bel9ngrijk piketp9len zijn gesl9gen m99r hopelijk blijft het
niet 9lleen bij pr9ten.

hoe ziet de wethouder dit, gr99g in het kort hoe het met de ontwikkelingen v9n
de drie 99ngemerkte pl99tsen voor de gez9menlijke onderwijs9mbitie is.
er is onvoldoende budget st99t te lezen in de k9dernot9,
m99r wel een oud zwemb9d 99nkopen zonder een gedegen t9x9tie r9pport.
5 sport cultuur en recre9tie hebben wij 9ls vvd fr9ctie geen problemen mee ,
9lleen de mening over Citt9slow z9l ik u niet weer mee confronteren.

6 soci99l domein :
we lezen iets over een h9lf miljoen 99n bezuinigingen , oeps en d9t v9n deze
soci9le co9litie !! hoe wil zij deze bezuiniging re9liseren ( weer niets concreets)
7 milieu en volksgezondheid l9ten we over 99n GGD en Menzis
milieu beheer l9ten we over 99n ODG
het 9lgemeen bestuur besluit om een nieuwe fin9ncieringsmethodiek, en de
gemeente moet fors meer dokken.
De 9chterst9nd v9n het riool onderhoud is zo groot d9t sch9de en incidenten
99n onze wegen 9lleen nog m99r een kwestie v9n tijd is. Om het 9chterst9llig
onderhoud v9n de riolering willen we in 5 j99r inlopen, echter de tot9le
fin9nciële omv9ng v9n deze oper9tie is nog niet bekend. en d9n wel een
zwemb9d 99nkopen ??
de leukste zin uit de k9dernot9,communic9tie bij 9fv9l : inwoners worden
regelm9tig voorzien v9n inform9tie,
we hebben v9n het 9fv9lbeleid zoʼn zooitje gem99kt d9t we elke m99nd de
inwoners weer v9n
nieuwe inform9tie moeten voorzien.
co9litie p9rtijen zijn jullie het hier mee eens ?
8 Wonen = Bouwen Bouwen Bouwen,
de l99tste zin op blz 33 st99t op b9sis v9n nieuwe gegevens k9n het nodig zijn
om het
woonbeleid 99n te p9ssen.
voorzitter ver9nder k9n in is en g9 9ls een ondernemer werken t9v wonen en
bouwen.
onze omliggende gemeentes doen d9t. hopelijk ziet iedereen het licht.
College denk in k9nsen niet in bedreigingen.
9 inwoners en bestuur
De vvd fr9ctie m99kt zich zorgen t9v gemeentelijke gebouwen de
onderhoudsreserve is eind 2022 op

en w9t doet deze co9litie men wil een veroudert zwemb9d 99nkopen.
voor een veel te hoge prijs
onder het motto n9 ons de zonvloed , de volgende co9litie moet 9lles m99r
weer oplossen.
hoe st99t het met de discussie over het gemeentehuis ook omd9t thuiswerken
heel gewoon geworden is.
tot slot voorzitter fl9uw v9n mij om het zwemb9d zo v99k te noemen.
m99r er moeten goed onderbouwde keuzeʼs gem99kt worden.
jullie hebben de minim9le meerderheid h9ndel d99r ook n99r.
nog een ruim een h9lf j99r en d9n verkiezingen.
Het zou tijd worden d9t de VVD weer in de co9litie komt,
“Wij denken d9t d9t goed is voor Westerwolde en 9l zijn inwoners”, voor hun
portemonnee, voor het behouden v9n b9nen en d99rom het behouden v9n de
jonge gezinnen, om de krimpkr9mp te keren en dus nogm99ls bouwen,
bouwen, bouwen.
Kortom 9mbitie en toekomstvisie, m99r dus ook n9it soezen mor doun
M99r het woord is n9tuurlijk 99n de kiezer.
N9mens de f9ctie v9n VVD Westerwolde
Pieter Dinkl9, fr9ctievoorzitter

