Meneer de voorzitter;
Voor ons ligt de begroting 2021,een lijvig boekwerk
Wij willen graag wat opmerkingen maken en hebben enkele vragen.
Hoofdstuk 1
veiligheid ,wij zijn toch wel geschrokken van de cijfers bij criminaliteit verwijzing naar halt geweld en
vernieling t.o.v. de provinciale cijfers.
Hoofdstuk 2
bereikbaarheid en verkeersveiligheid de N999 de weg vanaf de Eemshavenweg naar Uithuizen is een
echte racebaan ,terwijl er 8o km gereden mag worden wordt je vaak ingehaald wij pleiten voor
regelmatig controle op deze weg te meer het uiterst gevaarlijk is met al die zijwegen en uitritten.
De Eemshaven
wij als SP fractie hadden gehoopt dat de ferry met Scotland er zou komen en deze ferry had tal van
mogelijkheden te bieden en impulsen van nieuwe bedrijvigheid voor de Eemshaven.
Wij hadden vernomen dat er een transsportbedrijf interesse had zijn bedrijf te verplaatsen met ruim
200 mensen en wat te denken van de douane met een vestiging en andere faciliteiten als een
restaurant en onderhoudswerkplaatsen en reparatie bedrijven.
Ook de Scandinavische bedrijven en transport ondernemingen zouden liever via de Eemshaven gaan
dan via Rotterdam zijn minder lang onderweg via de autoroutes en de chauffeurs komen goed
uitgerust aan en kunnen gelijk de weg op.
Hoofdstuk 3
Ambulante handel hoe zit het met de marktmeester in Bedum,Leens en Winsum,zelf in het verleden
ondervonden dat je geen contact kunt maken om bv af te spreken om een plekje/standplaats voor
eenmalig tijdens bv verkiezingstijd in Uithuizen en Uithuizermeeden wel.
Werkgelegenheid ,wordt er ook gekeken naar leerling bouwplaatsen bij de aanbesteding van diverse
klussen en afspraken daarover.
Hoofdstuk 4
Leefbaarheid en voorzieningen ,bij sport accomondaties : is er een mogelijkheid om bv een
speelweek te organiseren met de diverse sportverenigingen om de jongeren te laten proeven aan
verschillende sporten en om hun warm te maken hieraan mee te doen.
Openbaar groen , het kap beleid wij als fractie zouden graag zien dat voor elke boom die gekapt
wordt er een terug komt van een aantal weken bij gehouden en er verdwijnen er toch al gauw een
50 tal bomen per maand.
Je zou er voor kunnen kiezen om een bijdrage te vragen voor een nieuwe boom of een gedeelte
daarvan en deze elders te kunnen poten dit is immers goed voor de opvang van Co2.
Dit kan mooi in combinatie met een parkeer bos voor kerstbomen eventueel met een afgeschermde
honden uitlaat plek,wij komen daar graag op terug en gaan daar graag mee in gesprek over met
collega raadsleden van de andere partijen.
Beheerskosten ,onderzoek naar inwoners die willen helpen met onderhoud nog steeds geen bericht
ontvangen,heb me zelf op gegeven te willen helpen/meewerken.
Hoofdstuk 5
Weinig banen voor jongeren t.o.v. de provincie maar wel meer jeugdhulp!!

Statushouders , ook die mensen moeten ergens wonen en ook mensen in begeleid wonen verdienen
onderdak.
Wij krijgen in het Hogeland hier de komende jaren meer mee te maken en vragen het college hierop
toe te zien dat er ook na kantoortijd/werktijd (09.00-17.00) mensen beschikbaar zijn om crisishulp
en opvang te regelen dus niet alles afschuiven op bv de politie.
Minimabeleid ,is het college bereid om mondkapjes en ontsmettingsmiddelen gratis beschikbaar te
stellen aan de groep met een smalle beurs.
En wij vragen ook of er al iets bekend is over het voortzetten van de SER regeling van een te gemoed- komst van de kosten voor het eigen risico van de ziekenfondsen.
Leerwerkomgeving, ook leerling werkplaatsen in de woning,-weg,en waterbouw hier wel voor waken
dat mensen niet oneigenlijk worden ingezet en voor waken dat ze niet worden uitgebuit
Ook zouden wij graag zien als SP fractie dat het minimumloon naar 14 Euro per uur gaat.
Beschutte werkplek, worden voor 2020 de doelstellingen gehaald?
Bij bevorderen van de integratie van vervoerstromen willen wij opmerken dat het college er voor
moet waken dat er geen verdringing gaat plaats vinden van reguliere banen naar bv buurtbusjes met
vrijwilligers.
Jongeren met lichte begeleiding om zich te vestigen, graag zag de SP dat ook deze jongeren een
beroep kunnen doen op begeleiding na kantoortijd bij hulpvraag of bij een callimiteit.
Hetzelfde geld ook voor afspraken WMO met zorg aanbieders en woning corporaties.
Hoofdstuk 6
Ruimtelijke ordening , klimaatadaptatie word er ook gekeken naar extra opvang bij extreme regenval
op de diverse plekken waar dit problemen zou kunnen geven
Duurzaamheid RES , nergens word waterstof genoemd als alternatieve bron voor energie en/of als
brandstof
Hoofdstuk 7
Burger en Bestuur , als SP fractie pleiten we voor het inzetten van een mobiel kantoor als extra
dienst verlening in de grotere dorpen waar geen locatie van het Hogeland is.
Tenslotte meneer de voorzitter
lokale heffingen,inflatie,verhoging afvalstoffenheffing,rioolzuiveringkosten verhoging van de huur en
ziekenfondsen verzekeringen etc. De inkomsten blijven gelijk het leven word als maar duurder en er
komen steeds meer mensen in de financieële problemen.
Wij pleiten als SP er voor een ruime ,warmhartige kwijtschelding regeling voor deze mensen met een
kleine en smalle beurs.

