Algemene beschouwingen november 2020.
Voorzitter,
De fractie van Gemeentebelangen is in deze raadsperiode altijd de laatste die
haar beschouwingen mag houden. Het afgelopen uur hebben wij aandachtig
kunnen luisteren naar onze collega raadsleden en ik hoop dat u het nog even
volhoudt. En zeker ook de mee kijkers thuis.
Om positief te beginnen in deze bijzondere tijd, zijn wij blij dat wij hier in de
gelukkige omstandigheden zijn dat wij met z’n allen hierbij elkaar zitten in
goede gezondheid en nog niet persoonlijk zijn geraakt door het Covid-19-virus.
Gezondheid kun je niet kopen maar zelf wel wat beïnvloeden.
De begroting die voor ons ligt zouden wij als raad ook een beetje kunnen
vergelijken met onze gezondheid n.l. factoren die je zelf in de hand hebt, kun je
wat aan doen, sommige zaken helaas niet. Als je je zorgen gaat maken moet
je naar oplossingen gaan zoeken. De realiteit op dit moment is dat de
financiële positie van de gemeente Westerveld niet rooskleurig is.
De fractie van GB. wil ook graag de middelen, waar wij nog wel invloed op
hebben, zo goed mogelijk inzetten. Wij moeten hier immers keuzes maken die
onze inwoners raken of hun woon- en werkplezier beïnvloeden. Dit doen wij
graag zo goed en overwogen mogelijk. Met de beschouwingen bij de
voorjaarsnota was het al duidelijk dat er geen structureel evenwicht was tussen
de baten en lasten de komende jaren. Als GB. hebben wij daardoor geen
probleem hebben met verhoging van de lasten, marnatuurlijk wel met de juiste
afwegingen. Met de begroting die nu voorligt gaan de lasten wat GB betreft
iets te veel omhoog. Het mooie aan deze begroting is dat wij aan de knoppen
kunnen draaien en daarmee de afweging maken wat op dit moment direct
noodzakelijk is.
GB. wil niet in deze moeilijke tijden, alles stil gaan leggen. Je moet investeren in
de toekomst waar mogelijk en ook voor onze inwoners het aantrekkelijk
houden om in Westerveld te wonen, werken en te ontspannen in een
samenleving die voor eenieder goed voelt. Met ruim 19.000 inwoners op een
heel groot grondgebied is dat een hele uitdaging, maar hier lopen wij niet voor
weg.
In de voorliggende begroting zit ook zeker nieuw beleid n.l. de uitvoering van
de samenlevingsagenda’s. Hier hebben wij nogmaals kritisch naar gekeken.
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Is dit het moment om nu een verdere verdieping hierin te maken en te
investeren in een voedselbos, invoering deelauto’s en de
beweegmogelijkheden in Westerveld op kaart te zetten?
Het voedselbos hebben wij een jaar opgeschoven, dit vergt eerst meer
onderzoek. De deelauto’s, thema mobiliteit is geschrapt. Ons is te horen
gekomen dat de provincie hier onderzoek naar doet, ook binnen Westerveld.
Wij wachten dit graag af. Zeker ook omdat dit verder gaat dan alleen dit
onderdeel deelauto’s en die al redelijk snel tot uitvoering lijkt te gaan komen.
GB. wil graag het geld wat gereserveerd is voor het in kaart brengen van de
beweegmogelijkheden, in de toekomst liever besteden aan het meer creëren
van rustpunten. Hieraan hebben zowel onze inwoners als toeristen meer
behoefte aan. Dat is afgelopen jaar gebleken.
Wij vinden dat het in kaart brengen van beweegmogelijkheden enz. thuishoren
in het takenpakket van de beweegcoaches. Het bedrag hebben wij daarom ook
doorgeschoven en een besluit hierover willen wij graag meer onderbouwt en
overwogen gaan nemen.
Naast nieuw beleid willen wij bij de investeringen ook aanpassingen
voorstellen.
Parkeerterrein Frederiksoord.
Gezien de financiële positie en de periode waar wij nu inzitten is het nu niet het
moment om 3 ton in een parkeerplaats te steken voor een kwaliteit
verbetering. Er is een plek om te parkeren op dit moment. Allereerst is het zaak
dat het museum de Proefkolonie weer volop kan draaien. In de toekomst, als
de parkeerdruk hoger gaat worden, zal er wat moeten gebeuren met de
parkeermogelijkheden in/om Frederiksoord. (Tot zolang blijft het geld in de
bestemming reserve fysieke aantrekkelijkheid)
Cultuurcoach.
De functie van cultuurcoach kan voor eerst anders ingevuld worden.
Wij zijn hier over geïnformeerd afgelopen week als Raad. Wat uit de sector
komt is dat het vooral de verbinding mist tussen de verschillende culturele
aanbieders en die elkaar niet genoeg kunnen vinden. Dat vindt GB wel zo
belangrijk dat er op het vlak van verbinding ondersteuning moet komen vanuit
de gemeente. Wel zijn wij van mening dat als die verbindingen zijn gelegd dat
de gemeente alleen nog maar een rol als regisseur hoeft te vervullen. GB
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verwacht dat dit gaat lukken binnen de huidige formaties.GB stelt 15.000 euro
nu beschikbaar zodat er binnen de ambtelijke organisatie extra uren kunnen
worden ingekocht, om hetgeen wat al opgehaald is verder uit te werken.
Met de voorjaarsnota 2021 zien wij graag wat het resultaat is en gaan dan een
besluit nemen voor de toekomst over hoe wij de doelgroepen in het culturele
veld eventueel kunnen ondersteunen en op welke manier.
Bermverhardingen.
Dit is een investering die op dit moment wel nodig is voor onze veiligheid en de
gevolgen die het heeft als je het nu niet doet. Dit thema raakt ook de
duurzaamheid en daarom dienen wij een motie hierover in.
In de begroting 2021 zijn nog wat andere punten waar wij op dit moment
geen extra gelden voor toe willen kennen o.a.
De extra gelden van 50.000 euro bovenop de beschikbare middelen van 80.000
euro voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Voor het bestrijden van de
eikenprocessierups zijn geen wettelijke kaders, behalve de zorgplicht die we als
gemeente hebben. GB denkt dat er met de €80.000 voldoende financiën zijn
om aan deze zorgplicht te voldoen.
Een extra budget van 30.000 euro voor het afvalbrengstation.
Dit jaar was het bijzonder druk op het ABS. Vooral dankzij de pandemie, was er
een enorme aanloop. Er is destijds ook de vraag gesteld voor ruimere
openingstijden. GB ziet het afgelopen half jaar echt als een uitzondering en
verwacht dat de aanloop richting het ABS weer net zo zal zijn als voorgaande
jaren. Sterker nog, de meeste klussen in en om het huis zijn gedaan en de heropening van een afval brengstation in Meppel zal daarin positief bijdragen.
Windmolens.
Vorig jaar hebben wij de motie over het plaatsen van kleine windmolens
ingediend. Met het maken van een facet bestemmingsplan zou er om deze tijd
de eerste molens gebouwd kunnen worden. Wij hebben toen de motie
aangehouden, maar tot nu toe zien wij geen vorderingen. Dit is erg frustrerend
voor diegene die onderhand al meer dan een jaar zitten te wachten op dit
facetbestemmingsplan. Wij dienen nu een nieuwe motie in, om hier wat meer
vaart in te krijgen.
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Er ligt ook altijd nog een motie van GB. Deze om te onderzoeken waar binnen
onze gemeente plaats en mogelijkheden zijn voor jongerenhuisvesting in de
vorm van tinyhouses. Dit om de bouwkosten te drukken. Wij komen hier bij de
voorjaarsnota op terug.

Als coalitie dienen wij gezamenlijk een amendement in om toch iets aan de
heffingen te doen, van de voorliggende begroting. Ook vindt GB. dat het wat
minder moet met de verhoging van n.l. de ontroerend zaakbelasting niet 20 %
maar 12,5 %. Door zaken op te schuiven en weg te strepen zodat wij voor de
toekomst ook een beetje meer reserves kunnen opbouwen. Dit jaar is er dan
nog een klein tekort, maar de meerjarenramingen zijn positiever. GB. hoopt dat
er straks met de voorjaarsnota een meicirculaire ligt die weer wat meer
perspectief biedt voor de toekomst.
Als afsluiting gaat onze dank uit naar de ambtelijke organisatie voor het vele
werk wat ze hebben verricht om alles voor ons wat inzichtelijk te maken.
Afgelopen jaar was het niet altijd ideaal om zoveel mogelijk thuis te werken en
om te participeren met de inwoners op een aantal belangrijke zaken, hiervoor
ons respect!
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