Algemene beschouwingen 12 nov. 2019.

Voorzitter dank u wel
Geachte collega’s en toeschouwers op de tribune en thuis.
Begin juli heeft Gemeentebelangen tijdens de behandeling van de
voorjaarsnota op de gebruikelijke wijze de beschouwingen gehouden. Hetgeen
wat voor lag in de voorjaarsnota, is nu uitgewerkt tot de begroting 2020.
De afgelopen 4 maanden is er veel gebeurd in politiek Westerveld. Wij als
coalitiefractie hebben dit ervaren als een hectische tijd en zijn blij dat er weer
een voltallig college is.
Gemeentebelangen spreekt haar dank uit voor het opstellen van de begroting
2020. Wij hebben geconcludeerd, dat het college besluiten heeft genomen
waarin onze aanvullingen op de voorjaarsnota, grotendeels, zijn verwerkt.
De coalitie dient een amendement op de begroting in om de OZB niet zo fors te
verhogen als eerst was aangekondigd. Er is nog eens goed gekeken naar de
ambities maar ook naar werkzaamheden en die over een langere periode uit te
voeren.
Gemeentebelangen constateert dat veel gemeenten kritischer dan anders naar
hun begroting hebben moeten kijken. Gemeente Westerveld is hierop dus geen
uitzondering.
Het meerjarenperspectief is vooralsnog gunstig. Maar wij moeten met zijn
allen, nu en in de komende jaren nog meer dan voorheen, de vinger aan de
pols houden.
Het komende jaar wordt duidelijk of dit ook daadwerkelijk lukt. Veel taken zijn
van de overheid naar de gemeenten overgedragen maar met een budget dat
niet altijd toereikend is. Een van de voorbeelden is de jeugdzorg. Inmiddels
heeft de minister aangegeven dat dit beleid anders moet worden ingevuld.
Gemeentebelangen gaat dit kritisch volgen.
Met de notitie ombuigingen sociaal domein is duidelijk, dat door optimaliseren
en hervormen, getracht wordt de steeds grotere druk op de begroting te
beperken.

Met een kleinere verhoging van de OZB is er minder geld beschikbaar voor
nieuw beleid. Maar er zijn nog veel ambities voor de komende maanden die
verder uitgewerkt worden, maar ook verplichtingen als de Omgevingswet.
De toeristenbelasting is bij de voorjaarsnota al vastgesteld op €1,25.
Gemeentebelangen stemt in met het voorstel van verhogingen voor het
komende jaar, maar wil dit bij de voorjaarsnota 2020 weer opnieuw bekijken
voor 2021.

Gemeentebelangen is blij met een eenmalige extra bijdrage voor het toeristisch
platform om zo Westerveld als recreatie gemeente nog beter op de kaart te
zetten.

Bij de voorjaarsnota hebben wij onze zorg uitgesproken over de vrijwilligers bij
de brandweer. Door Europese wetgeving zal er veel veranderen. Vrijwilligers
moeten worden ondergebracht in een andere cao. Ook zal er geïnvesteerd
moeten worden in de kazernes. Gemeentebelangen merkt ongerustheid bij de
vrijwilligers en vraagt zich af of er inmiddels al wat meer bekend is hoe de VRD
dit gaat oppakken?

Het visiedocument BrinQ is een mooi plan dat samen met de inwoners is
opgemaakt. Het college stelt voor om deze uit te voeren, maar in geplande
termijnen iets te schuiven. Dit omdat het financieel op dit moment
noodzakelijk is. Hierin kan Gemeentebelangen zich zeker vinden maar er is een
maar…..
In de voorjaarsnota 2020 wil Gemeentebelangen namelijk kijken of er
financieel ruimte is om de speelplaatsen een kwaliteitsimpuls te geven. Onze
inwoners hebben duidelijk aangegeven dit erg belangrijk te vinden en GB roept
dan ook op om op plaatselijk niveau te kijken wat mogelijk is.
Naast de gewone speelplaatsen is het uit financieel oogpunt ook heel
aantrekkelijk om speelplaatsen te creëren op natuurlijk terrein met daarin

natuurlijke toestellen b.v. een speelbos. Er zijn dan meer
subsidiemogelijkheden.

Gemeentebelangen maakt zich daarnaast ook ernstig zorgen over de gevolgen
van de PAS en Pfas. Is er bekend hoeveel projecten er nu al stilliggen en wat de
financiële gevolgen zijn voor de gemeente maar ook voor onze inwoners? Is het
college bekend met de mogelijkheid om de norm voor Pfas te verhogen om zo
projecten weer tijdelijk vlot te trekken en is het daartoe bereid?

Gemeentebelangen wacht op de notitie over de binnensporten, die binnenkort
op de agenda staat want het maakt zich zorgen over de sportverenigingen.
Sommige, vooral kleine verenigingen, hebben het financieel moeilijk en kunnen
bijv. zaalhuur niet opbrengen of een bevoegd instructeur vinden. Het is over
het algemeen niet zo, dat de contributie dusdanig laag is, dat dit nog veel meer
kan worden verhoogd. Als gemeente faciliteren we immers onze inwoners
zoveel mogelijk te laten bewegen, ook in onze sportzalen en -hallen. Maar als
we dan constateren dat de huur niet op te brengen is vraagt dit ons inziens de
komende tijd meer aandacht. Wij zijn dan ook benieuwd of dit ook nu al terug
te zien is in de bezettingsgraad.
We hebben kennisgenomen van de notitie ombuigingen sociaal domein.
Gemeentebelangen heeft er vertrouwen in dat dit het sociale gezicht niet
schaadt en inwoners hierdoor niet tussen het wal en het schip vallen.
Dat het mantelzorgcompliment verhoogd wordt, juichen wij erg toe. Deze
belangrijke groep zorgt er juist voor, dat inwoners met een vraag naar
mantelzorg langer thuis kunnen blijven en de liefdevolle aandacht krijgen die zij
verdienen. Wij vinden het belangrijk dat de waardering daarvoor ook
uitgesproken blijft.
De klankbordgroep sociaal domein is weer ingesteld en kan voortvarend aan
het werk.

Duurzaamheid houdt ons dagelijks bezig. Het komende jaar moet er volop
ingezet worden om de bewustwording in de samenleving te vergroten omdat

wij moeten overstappen naar andere energiebronnen. De betrokkenheid van
onze inwoners kunnen we bevorderen door het organiseren van bijvoorbeeld
een duurzaamheidsdag.

Voor de maand jan/febr wordt er door de coalitie een agenda aanvraag
ingediend voor een informatieblok over energiecoöperaties en duurzaamheid
binnen Westerveld.

Gemeentebelangen heeft bij de voorjaarsnota al een aantal suggesties gedaan
omtrent opvang hemelwater en spreekt de hoop uit dat de bouw van kleine
windmolens c.q windturbines snel op gang komt nu de versnelde procedure is
ingesteld.

De ontwikkeling naar meer duurzame landbouw is een doorlopend proces van
aandacht. De sector is hier zelf ook al volop mee bezig. Voor Westerveld, met
haar vele natuur, vraagt dat extra aandacht en inzet, om het buitengebied
vitaal te houden en te streven naar een goed evenwicht tussen natuur en
landbouw.
De ontwikkelingen rondom de verduurzaming van de landbouw, heeft voor GB
een nadrukkelijk landelijk karakter. Inmiddels zijn de gesprekken met
gemeente, provincie, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
het LNV, gestart, wij zijn hier erg blij mee en kijken uit naar de ontwikkelingen.
Het eerste onderzoeksrapport ligt er. De aanbevelingen die daar zijn gedaan
met ook een taak voor de gemeente, kunnen worden opgepakt.
Gemeentebelangen heeft er alle vertrouwen in dat het college het voor elkaar
krijgt om voor Westerveld een nieuw convenant te sluiten met de bollentelers.
Als dit lukt is er weer een eerste stap gezet, om de slechte verhoudingen tussen
inwoners en telers in Westerveld in rustiger vaarwater te brengen.
Gemeentebelangen gaat voor de pilot en wacht de verdere stappen af.

Aan de omgevingswet wordt hard gewerkt om die op 1 jan. 2021 te kunnen
invoeren. Het is een complexe materie, maar de organisatie is goed bezig met
dit proces en houdt de raad op de hoogte van de vorderingen die er gemaakt
worden.

Tot slot willen wij eenieder dankzeggen voor de inzet die heeft geleid tot de
voorliggende begroting. Er zijn veel uitdagingen, maar ook kansen voor
de komende jaren. Gemeentebelangen kijkt uit naar een constructieve
samenwerking met zowel college, als de overige fracties.

