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Meneer de Voorzitter
We starten met aandacht voor de pandemie. Als Raad hebben we de taak om te
blijven functioneren, ook in tijden met onzekere gebeurtenissen. Dat geldt ook voor
de zorg. Onze dank willen we uitspreken naar de mensen in de zorg, buurt- en
thuiszorg, de mensen in de verpleegtehuizen en de ziekenhuiszorg. Zij dragen een
zware verantwoordelijkheid om de kwetsbare mensen onder ons te verzorgen en
tegelijkertijd het besmettelijke virus buiten de deur te houden.
Daarnaast willen we onze dank uitspreken voor allen die op pad zijn voor onze
gemeenschap, die de contacten onderhouden, die het gesprek gaande houden, het
werk uitvoeren en ervoor zorgen dat ook wij als raad werk om handen hebben en
kunnen functioneren. Hartelijk Dank voor deze begroting voor 2021 aan het College
en de organisatie.
De begroting 2021 is de voortzetting van de bouwstenennotitie die door de Raad is
vastgesteld. U heeft Uw best gedaan de geest van de notitie in de begroting terug te
laten komen.
De fractie van Gemeentebelangen benadrukt de woorden van de
bouwstenennotitie. Wij proeven nog steeds een evenwichtige verdeling van de
lasten in deze begroting. We zien de noodzaak om deze richting op te gaan. Het
spreekt ons ook aan dat we met behoud van ambitie voortgaan. Daarbij vragen we
veel van alle geledingen, de organisatie, inwoners, bedrijven en ook sociaal
zwakkeren.

Voorzitter, we hebben in voortzetting op de bouwstenennotitie een serie vragen
over de begroting 2021.
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Bij de bouwstenennotitie heeft Gemeentebelangen gevraagd naar de doelstelling op
het terrein van de WMO. Hier heeft het College aangegeven dat er geschreven wordt
aan een transformatienota, maar dat er nog geen garantie gegeven kon worden dat
deze gereed ligt bij deze begroting, maar waarschijnlijk wel aan het einde van het
jaar. Hoe ver bent U met deze nota? Wanneer kunnen wij deze tegemoet zien?
We hebben dit jaar forse tegenvallers, die laat bij ons bekend werden gemaakt, zoals
een extra bedrag van 6 ton. De oorzaak van meer indicaties is ons wel bekend. Maar,
gedurende de looptijd moet het toch bekend zijn hoeveel en met welke zwaarte
indicaties worden afgegeven. Daar is dan toch ook direct een financieel plaatje bij.
Waarom was dat bij de bouwstenennotitie niet bekend?
Bij de bouwstenennotitie heeft Gemeentebelangen vragen gesteld over de
jeugdzorg. Wat is Uw doelstelling met jeugdzorg en welke middelen zijn daarvoor
nodig?
--In de begroting 2019 wordt uitgegaan van een overschrijding van het (rijks)budget
van € 2,5 miljoen, waarvan 1,25 miljoen structureel en 1,25 miljoen taakstelling.
Daarna zijn de tekorten steeds verder opgelopen.
Bij de voorjaarsnota 2019 wordt een tekort van 3,5 miljoen opgenomen.
Bij de voorjaarsnota 2020 moet een 1 miljoen worden toegevoegd.
Bij de bouwstenennotitie moet 6 ton bijgeplust worden.
Dit ondanks dat in 2019 een plan van aanpak is opgesteld waarin maatregelen staan
beschreven die ertoe zouden moeten leiden dat jeugdhulp efficiënter en goedkoper
georganiseerd zou worden, zonder dat de kwaliteit van de zorg zou worden
aangetast.-Nu kondigt U een uitzetting met 2 miljoen aan en vraagt rekening te houden met een
structurele stijging met 6 ton, maar wat is doel? Wij missen het gesprek over de
uitleg. Hoe verhoudt zich dat tot het budgetplafond? Hoe is het effect van het plan
van aanpak Jeugdzorg 2019 tot uiting gekomen. Welke maatregelen hebben
budgettaire resultaten zonder de kwaliteit aan te tasten? Wanneer deelt U de
kwartaal rapportages met de Raad?
Vindt het College ook dat gezien de voortdurende en omvangrijke uitdijing van het
budget de discussie over de jeugdzorg voorafgaand aan de P&C cyclus moet
plaatsvinden?
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Gemeentebelangen kijkt belangstellend uit naar het minima beleid in 2021 en het
advies van de adviesraad. Wanneer gaat het College ons en de raad daarin
betrekken? Komt er aandacht voor energiearmoede?
De nieuwe Omgevingswet komt steeds meer uit de doeken en vraagt inzet van de
raad op meerdere terreinen, onder andere bij erfgoed. Gemeentebelangen heeft bij
de bouwstenennotitie steun van de Raad gevraagd en gekregen voor de instelling
van een erfgoedcommissie en in dit geval, de Raad, mist bij de begroting een
opmerking over de erfgoedcommissie. Hoe staat het daarmee?
De Raad heeft een motie aangenomen om een lijst van te verkopen gebouwen bij de
begroting geleverd te krijgen. Waarvoor dank!
Bij het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen hebben we een reserve groot
onderhoud. We halen er meer uit dan we eraan toevoegen (-7 ton) en er wordt
normaal onderhoud uit gedekt. Hoe lang houden we dit vol? Is het gebruik van deze
reserve voor normaal onderhoud geen ondermijning van groot onderhoud op
termijn?
Gemeentebelangen onderschrijft de lijn van het College dat de Algemene Reseve op
krachten moet worden gebracht. Een onderdeel van de omvang van deze algemene
reserve is de risicoparagraaf. Hebben wij alle substantiële risico's al in beeld en de
omvang die de algemene reserve daarvoor moet hebben? Hoe gaat het verder met
deze reserve?
De dekking van uren afvalstoffenheffing waarvoor de OZB ter compensatie wordt
verhoogd is Gemeentebelangen onduidelijk. Worden er ambtelijke uren toegerekend
aan de OZB? Kunt U dat nog een keer uitleggen?

Als gevolg van de pandemie hoort Gemeentebelangen dat de bezetting in het
openbaar vervoer gevolgen heeft voor de dienstverlening. Kan het College daar iets
over zeggen. En Gemeentebelangen hoort dat de bereikbaarheid van Lauwersoog
met het OV beperkt is. Is daar verbetering te verwachten?
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De lang verwachte woonvisie laat nog langer op zich wachten. Hier kijkt
Gemeentebelangen al langere tijd naar uit. Blijft dat zo? Wat is de reden van deze
vertraging? Hoe is de inzet op de taakstelling woningbouw die de Regio GroningenAssen op zich gaat nemen? En in de gemeente zijn diverse bouwterreinen nog
beschikbaar voor woningbouw, wordt daar wel genoeg reclame voor gemaakt?
Voor de Eemshaven wordt de waterstofeconomie een belangrijke pijler als we
berichten in het Dagblad mogen geloven. Voor zover het groene waterstof betreft
kan Gemeentebelangen dat begrijpen. Kan het College uitleggen waarom ook grijze
waterstof een rol moet spelen? En heeft het College inzicht in de aanlevering van de
grondstoffen voor deze waterstofproductie, zoals de soort, de hoeveelheid en de
herkomst van water?
Het stikstof dossier is op landelijk niveau een hoofdpijn dossier en ook in Het
Hogeland merken wij de nadelen in de Eemshaven. Er is ook een aantal
veehouderijbedrijven op Het Hogeland die merken dat hun PAS-meldingen in een gat
zijn gevallen en daardoor deze boerengezinnen in een rechtsonzekere situatie
verkeren. Te goeder trouw hebben zij gehandeld en hoe nu verder. Het
Westerkwartier heeft een motie aangenomen om bij het provinciebestuur aan te
dringen op een oplossing. Wil de gemeente Het Hogeland zich hierbij aansluiten?
De provincie Groningen kondigt een Fietspadenbudget aan. Gemeenten kunnen
subsidie krijgen om fietsvoorzieningen te verbeteren. De afgelopen jaren is veel
geïnvesteerd in fietsroutes in en rond de stad Groningen. Nu komt er ook geld voor
de gebieden daaromheen. Is het College zich bewust van deze mogelijkheid en hebt
U al een integraal fietspadenplan klaar? Gemeentebelangen vraagt aandacht voor
de bruggen over de Oude Ae, die lijken aan onderhoud toe?
We willen Uw aandacht vragen voor het besluit van de minister over de
Paddepoelsterbrug. Hoe gaat dat verder? Maar de meeste zorgen maakt
Gemeentebelangen zich over de Ellerhuizer brug te Bedum die niet meer open kan
na een aanrijding. De brug staat op de renovatielijst bij de provincie, maar kan niet
op korte termijn worden hersteld. De provincie Groningen laat weten volgend
vaarseizoen met de brug aan de slag te gaan. Is dat niet te laat. Deze brug is een
cruciale schakel in de recreatievaart. Bedum mist door de planning van de provincie
volgend jaar de vaarrecreanten. Kan er door het College aangedrongen worden op
versnelling?
Voorzitter, geen brug, wachten voor de brug, op de bietenbrug, onder de brug of
toch maar beter samen over de brug. Dank, wij wensen U veel wijsheid bij de
beantwoording van onze vele vragen.
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