Algemene beschouwingen begroting 2023 van Gemeentebelangen.

Voorzitter dank u wel,
Geachte collega’s en toeschouwers op de tribune en thuis,
Vandaag zullen wij de financiële besluiten nemen voor het komende jaar. De toekomst is op
dit moment heel slecht in te schatten voor een groot gedeelte van onze inwoners. Er speelt
zich heel veel af in de wereld om ons heen en wij zijn maar een klein geheel in dit alles , met
de daarbij behorende invloed. Toch hebben wij hier alle dagen mee te maken en anticiperen
hierop o.a. stikstofproblematiek, stijgende energiekosten ,wolvenproblematiek , huisvesting
en een vluchtelingencrisis. Gemeentebelangen heeft waardering voor de manier waarop de
meeste zaken worden opgepakt.
Wij zorgen goed voor de mensen in nood van buiten onze gemeentegrenzen.
Gemeentebelangen gaat ook voor haar eigen inwoners proberen de juiste keuzes te maken.
Voorlopig zal het voor vele inwoners en bedrijven moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te
knopen en voor vele agrariërs blijft het nog een onzekere toekomst. Het is van belang om nu
de komende wintermaanden, goed op elkaar te passen en elkaar aan te blijven kijken.
Bij de voorjaarsnota heeft Gemeentebelangen uitgebreide algemene beschouwingen
gehouden. Met de voorliggende begroting laat het college zien dat ze in ieder geval de ogen
niet sluit voor een ongewisse toekomst. Gemeentebelangen heeft toen aangegeven dat wij
graag het extra geld, dat ontvangen is van de overheid, wilden reserveren voor lopende
plannen.
De komende tijd zullen wij moeten zorgen dat de voorzieningen die wij hebben opgebouwd
in Westerveld overeind blijven, zolang er draagvlak is vanuit de bevolking.
Op dit moment zijn er grote zorgen over het in stand houden van o.a. de zwembaden. Dit
komt door de extreme omstandigheden waar ze voor staan. Wij vragen het college te kijken
naar de afspraken die zijn gemaakt over de jaarlijkse bijdrage. Hier zijn kaders afgesproken.
Gemeentebelangen wil graag weten hoe het kan dat er de afgelopen jaren eenmalig een
inflatie correctie is toegepast en nadien niet meer? Juist zulke voorzieningen zijn niet alleen
voor onze inwoners belangrijk maar als toeristische gemeente onmisbaar.
Het college heeft de bezuinigingen voor Scala, Bibliotheek en Welzijn mensenwerk niet
doorgevoerd in de begroting van 2023. Na uitleg van de organisaties wat die bezuiniging te
weeg zou brengen, gaat Gemeentebelangen akkoord voor 2023 . Voor de bibliotheek
vestiging in Dwingeloo willen wij een uitzondering maken om voor de begroting 2023 en
2024 geld beschikbaar te stellen. De regering heeft vorige week besloten om de bibliotheken
in ons land vanaf 2025 extra te gaan ondersteunen. Wij gaan deze ontwikkeling afwachten
wat dit voor Westerveld gaat betekenen. Wij roepen op om daar ook gezamenlijk naar te
kijken en komen daar bij de voorjaarsnota 2024 op terug.

Gemeentebelangen heeft al meerdere malen aangegeven iets te doen aan de personele
bezetting op het gemeentehuis, zodat onze inwoners en bedrijven op een goede manier te
woord worden gestaan en zaken op tijd worden afgehandeld. Het is volgens
Gemeentebelangen niet zo dat de raad te veel wil, maar wij komen mensen te kort. Wij
kunnen daarom ook instemmen met de voorgestelde uitbreiding die in de begroting is
opgenomen. De wens die er daarnaast nog ligt, kan wat ons betreft, op de formatie
uitbreiding vergunningverlening na, door geschoven worden naar 2024. Gemeentebelangen
ziet het nut en de noodzaak in, om op vergunningverlening de problemen zo snel mogelijk
op te lossen en de service naar de inwoners, op alle terreinen ook de aandacht krijgt die het
verdiend en gewenst is van alle kanten.

Gemeentebelangen is blij dat de financiële middelen voor het verlichten van het fietspad
aan de stille kant van de Drenthehoofdvaart Havelte tot Pijlerbrug in de begroting is
opgenomen en dat er nu eindelijk een lichtje in de duisternis komt.
De fietspaden in Westerveld zijn niet allemaal van de gemeente, maar die krijgt wel altijd de
boodschap dat er wat mee is. Het onderhoud vraagt veel inzet en financiën.
Gemeentebelangen zou graag van het college horen, hoe ze staan in het verzoek van het
recreatieschap, om de fietspaden die van de gemeente zijn en waar de knooppuntenroute
over heen gaat, door hen te laten onderhouden?
Al een paar jaar speelt de kwestie over de brandweerkazernes. Voor Vledder en Havelte zal
er op een niet te lange termijn, actie moeten worden ondernomen. Dit op het gebied van
huisvesting. Er heeft onderzoek plaats gevonden. Kan het college aangeven op wat voor
termijn er nu daadwerkelijk iets gaat gebeuren?

We lezen in de begroting een stijging in de kosten van afvalverwerking, we weten dat de
kosten die werden doorgerekend niet kostendekkend zijn. GB heeft al vele discussies mogen
voeren op het gebied van afval en is voorstander van het principe : “ de vervuiler betaald “ .
We zien dan de verhoging van de tarieven met het oog op kosten dekkendheid als positief.
Wat ons wel stoort zijn de doorgevoerde verhogingen van onze afvalverwerker , er wordt
ons inziens te weinig gekeken naar oplossingen en alternatieven. We zouden graag de
discussie nog eens voeren in de raad over de wijze van voorlichting , controles , alternatieve
inzameling en transparante cijfers omtrent kilo’s en financiën. Het is een van de onderdelen
die iedere inwoner aangaat en waar we wel invloed op (willen) hebben.

In dezelfde lijn willen we een opmerking maken over de kosten van ONS , bij de introductie
van de optie om taken bij ONS neer te leggen is de raad duidelijk voorgehouden dat dit door
efficiëntie een kostenbesparing zou opleveren. We zien jaarlijks de kosten oplopen ,
uiteraard hangt dit samen met het takenpakket wat ONS voor ons uitvoert . Maar we
hebben steeds meer het idee dat dit uit de pas gaat lopen. GB zou ook graag op dit
onderwerp van gedachten willen wisselen met de overige fracties en het college.

In het sociaaldomein gaat veel geld om. Gemeentebelangen heeft altijd aangegeven dat er
geen inwoner tussen wal en schip mag geraken. Maar door de vergrijzing zal dit de komende
jaren een proces zijn, die telkenmale moet worden bijgesteld. De hoogste post is de
huishoudelijke hulp. Op dit moment is wat ons betreft de grens wel bereikt. Inwoners die
het echt nodig hebben moeten weken wachten om noodzakelijke hulp te ontvangen. En dan
is er niet voldoende personeel, die de nodige hulp kan bieden. De oorzaak is de maandelijkse
bijdrage van 19,50 per maand die de regering heeft vast gesteld. Gemeentebelangen
begrijpt dan ook dat de regering dit (waarschijnlijk ) weer gaat terug draaien. Er zal weer een
inkomenstoets worden toegepast. Tot die tijd hopen wij, dat er de nodige aandacht is voor
noodgevallen. En dat er goed gemonitord wordt waar de hulp in de huidige vorm nog nodig
is.
Tot slot wil Gemeentebelangen aan alle medewerkers van de gemeente Westerveld haar
dank uitspreken. Zij hebben er weer voor gezorgd dat wij hier vandaag, een wel overwogen
beslissing kunnen nemen over de begroting 2023.

