Algemene Beschouwingen aan de hand van de kadernota.

Geschrokken zijn we. Van de inleiding vooral.
Onze gemeente heeft structureel ongeveer 3,5 miljoen euro extra nodig om de begroting
sluitend te kunnen krijgen.
Bezuinigen lukt bijna niet meer.
In de afgelopen jaren hebben we dat al veelvuldig gedaan.
Als conclusie moeten we gaan kijken naar verhoging van de baten. Belastingverhoging dus.
Natuurlijk kunnen we zien dat dit de gevolgen zijn van de herijking van het gemeentefonds.
De cijfers van de herberekening zijn tot nog toe niet bekend.
Komt hier snel verandering in?
We moeten toch weten waar we aan toe zijn!

Programma 1) Veiligheid
Wat vooral opvalt is dat er steeds teksten voorbijkomen met:
we weten het niet, we kunnen het niet inschatten.
Geen opbeurende teksten maar allicht gebaseerd op de huidige situatie.
Toch willen wij graag zien dat ons college meer naar de toekomst kijkt:
Plannen ontwikkelt, ook al weten we niet precies hoe de zaken gaan lopen.
Een proactieve houding zou heel prettig zijn!
U, het college, heeft het huidig beleid over ondermijning, vooral gerelateerd aan malafide
ondernemers.
GroenLinks Westerwolde vraag met nadruk al een paar jaar om beleidsontwikkeling op dit
punt!
U stipt een aantal zaken aan, maar het gaat hierbij nog niet over onder andere de drugslabs.
We zien graag dat hier veel meer aandacht voor is en dat we in de openheid gesprekken
gaan voeren met ondernemers die een doelwit kunnen zijn.
Vroegtijdige signalering door burgers is hierbij ook essentieel! Maak duidelijk waar zij op
moeten letten en hoe ze melding kunnen doen.
Over de versoberde opvang kunnen we kort zijn. Er is immers een duidelijke motie ingediend
door de hele gemeenteraad. Als andere gemeenten geen verantwoordelijkheid nemen en
centra openen, dan stopt de pilot versoberde opvang per 31 december aanstaande.

Programma 2) Openbaar gebied
Met betrekking tot wegen een opmerking:
Hier zegt u letterlijk: ‘Het financiële tekort verschuiven we naar de toekomst’. En gaat over
tot de orde van de dag. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Waarschijnlijk niet zo bedoeld, maar zo
komt het wel over. Kan het ook proactief? Wat zijn de structurele problemen die straks gaan
ontstaan?
Ook het ambitieniveau “laag” past niet bij de andere ambities die we hebben. Desnoods
moeten we met de karavaan richting Het Malieveld, maar we moeten oplossingen bieden.

En snel ook.
Dat geldt overigens ook voor het openbaar groen. Wordt er een MIP opgesteld, zodat dat die
150.000 euro er komt? We geven immers wel meer uit terwijl we feitelijk gezien het geld
niet hebben!
Door het openbaar groen meer ecologisch te gaan beheren zullen de uiteindelijke kosten
omlaaggaan en de biodiversiteit omhoog. Ook de effecten op plaagdieren
(eikenprocessierups!) zijn gunstig. Wanneer krijgen we trouwens een evaluatie van de reeds
in 2018 gestarte proef voor ecologisch bermbeheer?

Programma 3) Bedrijvigheid en duurzaamheid
Wat fijn dat het college zo positief is over de Nedersaksenlijn! Een paar begrotingen geleden
werd het potje Nedersaksenlijn nog bijna wegbezuinigd! Gelukkig hebben we hiervoor
toentertijd een amendement ingediend dat is aangenomen! Wij zijn erg blij met deze
ontwikkeling.
En laten we hopen dat het centrumplan in Ter Apel ook snel van start gaat.
Bij de energietransitie lopen de bedrijven nog steeds erg achter op de burgers. Dit vraagt
extra inzet!

Programma 4) Onderwijs
Goed dat er extra aandacht is voor kinderen met een leerachterstand! Vergeet de kinderen
niet die geen aansluiting vinden bij het huidige onderwijs omdat ze juist behoefte hebben
aan éxtra uitdagingen. De taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs is een denktank die hier
goede voorstellen voor heeft. Laat talent moet niet onbenut!

Programma 5) Sport Cultuur en Recreatie
Sport, bewegen en gezondheid hangen nauw samen. Het is een goed streven om alle
inwoners te activeren. Ook aandacht voor gezond eten en roken. Om te beginnen op en
rond de sportaccomodaties!
En: een eerlijke verdeling van de ondersteuning voor alle sportverenigingen.
Goed dat er een nieuwe cultuurnota komt. Hopelijk eindelijk een keer mét een
gemeentelijke monumentenlijst! Wat opvalt is de uitgebreide aandacht voor het erfgoed.
Goed natuurlijk, maar een kerntaak voor de gemeente is cultuureducatie.
Mooie ambities, we zien met spanning uit naar de uitvoering!
Onderdeel: Openbaar groen en (openlucht)recreatie;
Inmiddels is er een visie vrijetijds economie en daar zijn wij erg content mee.
Laten we hopen dat de regiomarketingorganisatie ervoor kan zorgen dat de term “OostGroningen” een positievere lading krijgt.
U benoemt bij de wandel- en fietspaden een stevige bijdrage uit het NPG en de regiodeal.
Kunt u al iets meer zeggen over de grootte van deze bedragen? Betere fietsverbindingen
met Drenthe en blijvend goed onderhoud van de fietspaden zijn van groot belang!

Programma 6) Sociaal Domein
Allereerst:
Groenlinks Westerwolde is blij met de ambities die we hier zien. Het is alom bekend dat de
kosten in het sociaal domein enorm oplopen.
Gelukkig wil het college dat er bezuinigd kan worden zonder de kwaliteit te verminderen.
Er staat zelfs geschreven dat de kwaliteit omhoog zal gaan. Wij gaan ervan uit dat deze
kwaliteitsverbetering vanaf 2022 doorgezet wordt. Uiteraard zullen we dit goed in de gaten
houden.
Waar het gaat over de Wedeka: Inmiddels is er wel een koers vastgesteld. We hopen dat dit
de juiste weg is, maar Groenlinks Westerwolde maakt zich ernstig zorgen. Wie draait straks
op voor extra kosten vanwege wanbeleid van andere gemeenten? De gemeente
Westerwolde?
Allicht kan de portefeuillehouder dit voor ons meer inzichtelijk maken. Begrijpelijk dat nu
niet alle antwoorden zijn te geven, maar we willen erg graag op de hoogte gehouden
worden.

Met betrekking tot de GKB (gemeentelijke krediet bank): u geeft aan dat de
raamwerkoverkomst stopt per 1 januari aanstaande. Hoe staan de zaken er nu voor? Is er
een nieuwe overeenkomst in de maak? Het lijkt ons verstandig om hier transparant over te
communiceren. De situatie van cliënten in de schuldhulpverlening is al precair, dus vooral in
deze context is een heldere communicatie van groot belang.

Programma 7) Milieu en volksgezondheid
Afval.
De vraag is: willen we hier nog wel iets over zeggen… Heeft het überhaupt zin om er tegen
het college nog iets over te zeggen? De blamage met de uitvoering van de PMD-pilot… niet
uitgezochte opties waardoor we een grondstoffenplan hebben waar zelfs de honden geen
brood van lusten.
Bewoners worden straks gedwongen het (waardevolle) PMD tegen betaling te laten
ophalen, in plaats van dat hun goede gedrag wordt beloond!
Groenlinks Westerwolde heeft wel naar andere opties gekeken en het voordeel voor de
portefeuillehouder is: Er is nog een weg terug! Of toch niet? Terug naar ons oude
grondstoffenplan met oranje containers bij de mensen thuis! Die oranje containers zijn vast
nog wel ergens te vinden toch? Het scheelt de inwoners straks enorm in de kosten! Het
enige probleem dat we hebben… er is een opzegtermijn van 5 jaar! Misschien moeten we
het contract met OMRIN nu dan alvast maar opzeggen… kunnen we over 5 jaar een beter
plan op tafel leggen. We hebben nog wel een tegeltjes wijsheid voor u: Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald

Bij ‘Huidig beleid’ staat bij ‘communicatie’ dat de inwoners regelmatig worden voorzien van
informatie. Dat is 100% éénrichtingsverkeer! Inwoners moeten ook kunnen meepraten over
zaken als afvalbeleid… Dat voorkomt dan misschien een ‘doodlopende weg’.

Milieubeheer:
Heeft u al een idee van de hoogte van de nieuwe deelnemersbijdrage? Waar gaat het over?
Ruimtelijke Ordening:
Bedoelt u in dit stuk te zeggen dat de meeste bouwplannen vergunningsvrij worden?
80 procent van de huidige aanvragen vervalt omdat een aanvraag niet meer nodig is… kunt u
dit iets meer duiden? Door deze nieuwe situatie blijft er wel meer tijd over voor de
handhavingstaken van onze gemeente. We zien uit naar de resultaten daarvan.

Programma 9) inwoners en bestuur
In dit betoog wordt gesproken over de coronacrisis die begonnen is in 2019! Dat was in
China! In Nederland vroeg de Coronacrisis om een andere aanpak rond maart 2020?
Toch hoopt GroenLinks Westerwolde dat de ingeslagen weg niet per direct stopt als het
gevaar van de Coronacrisis is geweken…
Er zijn uitstekende oplossingen gevonden om bijvoorbeeld de afstand werk-thuis enorm te
beperken door het thuiswerken. We hopen dat we ook iets goed overhouden aan deze crisis.
Dat we er iets van geleerd hebben.
De afstand tussen inwoners en overheid moet klein zijn in onze gemeente. Toch horen we
regelmatig dat mensen zich niet gehoord of zich slecht geïnformeerd voelen door de lokale
overheid.
Is het normaal dat mensen een zienswijze moeten indienen om antwoord te krijgen op een
paar eenvoudige vragen? Of dat je als eigenaar van een perceel een
bestemmingsplanwijziging uit de krant moet vernemen?
Met de voornemens al uitgesproken bij de vorming van de nieuwe gemeente is blijkbaar nog
steeds niets gebeurd, zoals we kunnen lezen op pagina 36. Niet erg bemoedigend om te
merken dat het vier jaar moet duren voordat men van plan is om er wat mee gaan te doen!
Mip 2201 (verduurzaming openbare verlichting) Prima, mag er mag wel-licht wat meer
tempo achter: de investeringen leveren ook direct een besparing op en helpen ons met het
behalen van de ambities op dit vlak.
Onze wens voor Westerwolde is: Dat het een mooie, eerlijke, groene, tolerante en
democratische Gemeente mag zijn, waarbij de meerderheid rekening houdt met de
minderheid. Overigens hèt kenmerk van een democratie!
Dat we er met elkaar hard aan mogen werken om deze wens uit te laten komen.

Fractie GroenLinks Westerwolde.

