Voorzitter,
Laten we beginnen met het goede nieuws.
Een begroting 2021 vol plannen, initiatieven en voornemens die een
dynamisch en optimistische gemeente beloven.
Is 1,5 miljard voor versterking en perspectief ook goed nieuws? We
hopen het. Voor onze bewoners. Veiligheid toekomstperspectief,
betrouwbare overheid. Maak het waar college.
Maar wel beloften die moeten worden waargemaakt. We kijken dus
nog meer uit naar de volgende beleidsverantwoording.
U wilt ook onze bewoners meer betrekken bij de ontwikkelingen. Ook
hier, ja graag. Maar hoe doet u dat. Een doorsnee bewoner waar
ontwikkelingen zichtbaar en beïnvloedbaar zijn.
Geen zaal vol over de Regionale Energie Strategie, wel voor het
zonnepark of windmolens om de hoek.
En, dat komt overal terug.
Maar naast voornemens zijn wij ook een gemeente met uitdagingen
op het gebied van vergrijzing, werkloosheid, lage sociaaleconomische status en aardbevingsproblematiek. Een gemeente die
ook hoog scoort met dorpen op de ladder van lage inkomens. Dat
geeft geen toeristische boom.
Een gemeente die ook kampt met laaggeletterdheid.
Een gemeente die net als elders in Nederland kampt met de gevolgen
van Covid 19, nu vooral medisch, maar de economische gevolgen
gaan we steeds meer zien en het is ook de aankondiging van het
nieuwe normaal. Nederland en Het Hogeland gaat op allerlei fronten
veranderen.
Zoals aangekondigd in de Bouwstenennotitie verkeren we in zwaar
weer.
U rekent dit vooral aan landelijk beleid toe.
Wij rekenen het u toe. Het is uw beleid hoe hiermee om te gaan. Het
is ook aan u om met alle onzekerheden om te gaan.
Ja, er moet meer geld komen voor vooral jeugdzorg en WMO maar
de landelijke trend en stijgende kosten hebben andere oorzaken.
Wij ondersteunen uw kritiek op andere kortingen op onze budgetten.

Maar eens naar het huishoudboekje kijken. Dat bepaalt of volgt wat
er gebeurt in onze gemeente.
In de Bouwstenen notitie presenteerde u een aantal voorstellen met
een daardoor positief meerjarig saldo.Er kan geld in de spaarpot.
Daarna heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarmee u
een lager maar nog steeds positief saldo geeft.
De weerstandscapaciteit scoort nipt voldoende
Weer een plusje, u heeft in de Bouwstenen discussie ook naar de
raad geluisterd.
Harde ingrepen in de inkomens van de minima worden ontzien.
Geen korting op de inkomenstoeslag en participatiefonds met nog
steeds uw waarschuwing dat dit een open einde regeling is. Niet
stuurbaar of meer mensen aanspraak maken.
Besparing voorkomen op de regeling Compensatie Eigen Risico, moet
het vooralsnog doen met een mager onderzoek of een deel kan
worden vergoed.
Hoe komt u tot uw positief begrotingssaldo.
Nog steeds door te leunen op taakstellingen uit eerdere begrotingen
en Bouwstenennotitie.
Door een fors hogere uitkering Participatiewet en die gemakshalve
structureel te boeken.
Eenzelfde truc met de incidentele vergoeding voor onze
bevolkingsdaling.
Door de reserves voor prijsontwikkeling gewoon weg te laten vallen.
5,5 miljoen vervallen incidentele ramingen 2020 ten gunste van
begroting 2021. Wat heeft u daar allemaal voor gelaten?
Wij hadden al eerder kritiek op de verwerking van de frictieuitkering.
U laat nu zien dat die echt tijdelijk is.

Voorzitter, wij willen net zo hard dat onze gemeente een goede
financiële positie heeft maar u blijft leunen op goede voornemens en

verwachtingen over rijksbijdragen. Geen “bouwen aan nieuw
evenwicht”, u motto bij de bouwstenen nota, maar “een wankel
perspectief”

