Woordvoering Begroting 2021
Datum: 11 november 2019
Voorzitter,
Net als bij de begroting 2020 zal mijn fractie op basis van drie thema’s haar
bevindingen proberen te verwoorden. Die drie thema’s zijn:
• Wonen, Leefbaarheid en Bereikbaarheid
• Bestuur en Organisatie
• Financiën
(Wonen, Leefbaarheid en bereikbaarheid)
In 2019 heeft de VVD het college gevraagd om een inventarisatie van alle “rotte
kiezen” in de gemeente. Waar blijft deze lijst en het actieplan om hiermee aan
de slag te gaan?
Het college stelt voor om een budgetplafond voor de jeugdzorg in te stellen.
Binnen de mogelijkheden van de wet. Hoe ziet het college dit voor zich? De
VVD juicht deze gedachte van harte toe. Niet meer geld uitgeven dan dat je
hebt. Wij vragen ons wel af wat de gevolgen hiervan zijn?
Het college blijft inzetten op goede weg- en spoorverbindingen van en naar Het
Hogeland. Hoe kijkt het college naar de ontwikkeling van de Lelylijn? Dit traject
zorgt voor een snellere spoorverbinding van Groningen met de Randstad. Iets
wat ook voor de inwoners van Het Hogeland aantrekkelijk kan zijn. Is het
college bereidt de oproep aan het kabinet door VNO-NCW te steunen voor de
realisatie van deze lijn?
Als laatste punt bij dit thema. Snel internet Groningen. Mijn fractie ontvangt
nog steeds klachten van inwoners over de aanleg van deze
breedbandverbindingen in het buitengebied. Eerder gemaakte afspraken
worden niet nagekomen om allerlei, vaak financiële, redenen. Volgend jaar

worden de werkzaamheden afgerond staat in uw begroting. Hoe zorgt het
college er voor dat dit naar tevredenheid van onze inwoners gaat gebeuren?
(Bestuur en Organisatie)
Bij dit thema willen wij graag twee zaken benoemen. Als eerste de
communicatie tussen gemeente en inwoners. Veel inwoners vinden dat een
reactie op een vraag of melding vaak lang duurt of zelfs volledig uit blijft. Hoe
gaat het college dat in 2021 verbeteren?
Als tweede punt wil de VVD een compliment geven aan de organisatie voor het
invullen van de bezuiniging op de personeelsformatie. Dit ligt op schema.
Ongetwijfeld niet de meest makkelijke opgave die er ligt. Maar het feit dat er
volgens plan uitvoering aan gegeven wordt verdient wel een pluim.
Voorzitter, ik kom alweer bij het laatste thema van mijn fractie.
(Financiën)
Over dit punt blijft de VVD haar zorgen uiten. Boekhoudkundig lijkt er voor de
komende jaren een financieel gezond evenwicht te zijn gevonden. De
gemeentelijke spaarpot wordt gevuld en dat is een positieve ontwikkeling.
Maar de wijze waarop dat tot stand is gekomen verdient wederom niet de
schoonheidsprijs.
De geplande stijging van de OZB is geen verrassing in de begroting. Tijdens de
kaderstelling heeft de meerderheid van deze raad aangegeven deze
lastenverzwaring op te willen leggen. Dus dat gaat ook gebeuren. Niet onze
keuze. Wat mijn fractie echter niet begrijpt is dat deze lastenverzwaring, nog
geen twee maanden later, zelfs verder is verhoogd. Dat zat niet in het kader
van de meerderheid van deze raad. Wij zijn benieuwd wat de andere fracties
hier van vinden. Of tekent u gewoon weer bij het kruisje?
Met het extra verhogen van de OZB, voor de uren afvalstoffenheffing, vindt de
wethouder het gerechtvaardigd om de sterkste schouders de zwaarste lasten
te laten dragen. Met andere woorden, iedereen die een huis bezit heeft sterke
schouders. Voorzitter, dit is in onze gemeente zeker niet het geval. Onze lage
huizenprijzen zorgen er voor dat ook mensen die minder verdienen een huis
kunnen kopen. Dat zijn niet perse de sterkste schouders. De extra kosten voor
de invoering van het nieuwe afvalsysteem moeten we niet alleen bij
huizenbezitters neerleggen. Daar hebben we de afvalstoffenheffing voor, die
ook geldt voor huurders. Het lijkt de VVD veel socialer als deze kosten samen

gedragen worden. Is het college bereidt dit aan te passen in de uitwerking van
de tarieven voor 2021?
Het Algemeen Bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen heeft
in juli besloten om de opbrengsten van de verkoop aandelen Twence uit te
keren aan de gemeente. Voor de gemeente Het Hogeland gaat het om een
bedrag van ruim 3,1 miljoen euro. Dit bedrag missen wij in deze begroting.
Waarschijnlijk wordt dit gepresenteerd als een mooie meevaller in de
najaarsnota. En dat is begrijpelijk als het bedrag nog niet op de rekening staat.
Doordat onze inwoners jarenlang afvalstoffenheffing hebben betaald is dit
bedrag feitelijk van onze inwoners. De VVD zou dan ook graag zien dat dit
bedrag wordt ingezet om de lastendruk voor alle inwoners te compenseren.
Wat ons betreft wordt het bedrag toegevoegd aan de spaarpot
afvalstoffenheffing. Hieruit kunnen dan de meerkosten voor de invoering van
het afvalsysteem betaald worden. Ook het inzetten van deze spaarpot bij het
jaarlijks fluctueren van de kosten is wat ons betreft een optie. Hoe kijkt het
college en de andere partijen hier tegenaan? Is het college bereidt om hier bij
de najaarsnota een concreet voorstel voor te doen?
In september heeft het college te horen gekregen dat er, na het vaststellen van
de kaders voor deze begroting, voor 2021 en 2022 een extra tegemoetkoming
van 1 miljoen euro van het Rijk komt voor de kosten in de jeugdzorg. Het
college stelt met dit bedrag dat zij hiermee de eerder opgelegde taakstelling
van deze raad niet hoeft in te vullen. Dat vinden wij raar. Wat de VVD betreft
had u er ook voor kunnen kiezen om deze taakstelling gewoon te laten staan. In
plaats daarvan hadden wij de lastenverhoging voor alle inwoners minder hard
laten stijgen. Wat is de reden waarom u daar niet voor hebt gekozen? En wat
vinden de andere fracties in deze raad hier eigenlijk van? Het college schrijft
letterlijk dat de stelpost “moet” vervallen. Maar wij stellen toch de kaders als
raad?
Voorzitter, Ik kom tot een afronding. In deze begroting wordt gesproken over
verschillende visies, beleidsplannen, nota’s en programma’s die allemaal
opgesteld zouden zijn in 2020. Alsof ze ook al zouden zijn besproken en
vastgesteld door deze raad. Voorzitter, dat is niet het geval. Mijn fractie vindt
het dan ook lastig om te beoordelen welke invloed deze plannen hebben op de
begroting van het komende jaar. Heeft de raad wel voldoende duidelijkheid
over het fundament van deze begroting? Kan de raad wel een juiste afweging
maken? En hoe gaan we er samen nou voor zorgen dat dit volgend jaar beter
gaat?

Voor zover onze bijdrage in eerste termijn, voorzitter.

