Voorzitter,
Een duidelijke en compacte begroting en vooral de presentatie
op de gemeente pagina zorgen er voor dat het voor onze
inwoners begrijpelijk wordt waar de gemeente haar ruim 80
miljoen euro aan besteed.
Voorzitter, onze complimenten.
Het uiteindelijke resultaat van de begroting laat een tekort van
ruim vier ton zien. Dit bedrag is zo gering omdat een flinke
greep uit de reserves gedaan is, om het tekort van de
financiering van het sociaal domein van bijna 2,5 miljoen euro
te kunnen dekken. dergelijke greep uit onze spaarpot kunnen
wij ons eigenlijk niet veroorloven. Misschien één keer, maar dan
is de spaarpot ook nagenoeg leeg.
Wij zullen dus op de uitgaven voor het sociaal domein moeten
besparen, maar niet door de kwaliteit en de kwantiteit van de
zorg te verminderen. Toename van de vergrijzing vraagt om
meer zorg in de buurt.
GroenLinks vindt tevens dat er niet meer bezuinigd moet
worden de op voorzieningen m.b.t. de geestelijke
gezondheidszorg.
De basisstructuur moet minimaal behouden worden.
Duurzaamheid :
De RES is later gestart maar voor het hele jaar begroot. Dit
betekent dat er € 20.000 over is. Duurzaamheid heeft nog niet
of nauwelijks budget en GroenLinks ziet deze € 20.000 graag
gebruikt voor de 3 duurzame projecten met buur auto’s welke
zijn gestart.
De fractie wil dit geld inzetten om een impuls te geven ter
ondersteuning van de kleine infrastructuur voor deze
elektrische buurauto’s in de vorm laadpalen.
Vraag: is het college bereid deze gedachte over te nemen?

Sociaal domein.
Op initiatief van GroenLinks heeft onze gemeente het VN panel.
Een panel waar we trots op kunnen zijn en waar veel voordeel
mee te halen is op beleidsmatig terrein.
GroenLinks is van mening dat het structureel opnemen in de
begroting van de werkzaamheden van het VN panel en de
bijkomende kosten van begeleiding er voor zorgt dat de
voorzieningen die voortvloeien uit het VN verdrag worden
gewaarborgd.
Vraag: bent u bereid om structureel een bedrag voor zowel
het werk van het VN panel als de begeleiding op te nemen
in de begroting?

Biodiversiteit:
Processierups:
GroenLinks roept het college op om net als in de gemeente
Westerveld de hele biodiversiteit in te zetten in de bestrijding
tegen de processierups? Preventief werkend omdat we niet
weten of het volgend jaar tegen valt.
Vraag: is uw college bereid om het plan van aanpak zoals
gebeurd in de gemeente Westerveld over te nemen?
Voorzitter,
Een vast weerkerend thema is GAE. Door GroenLinks ook wel
rupsje nooit genoeg genoemd.
In de eerste drie kwartalen van 2019 staat voor vertrekkende
passagiers op geregelde vluchten laat GAE een daling van 60%
zien.GroenLinks heeft telkenmale aangegeven geen toekomst
te zien voor dit regionaal vliegveld wanneer er niet structureel
financiële ondersteuning is.
Voorzitter

de bouwsector ligt op zijn gat en de landbouwsector verkeert in
grote onzekerheid voor de toekomst door de stikstof
problematiek.
Een grote bijdrage aan deze problematiek wordt geleverd door
de luchtvaart.
Juist korte vluchten met kleine toestellen en lesvliegtuigen
dragen fors bij aan de stikstof problematiek van GAE.
Wij zijn van mening dat de nieuwbouw van de brandweer
kazerne op de luchthaven, die gebaseerd is op een grotere
functie dan nu het geval is, op te schorten en uit te zoeken of er
niet beter een brandweer kazerne gebouwd kan worden die
zowel de luchthaven als het werkgebied van de brandweer
Eelde huisvest.
GroenLinks verzoekt het college om actief werk te maken
van het afstoten van de aandelen en zich terug te trekken
als aandeelhouder van GAE.
Tot slot,
Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij de motie
Natuur inclusieve landbouw aangehouden omdat uit de reactie
van het college bleek dat dit een zaak was die zowel de
gemeente Tynaarlo als Assen en Aa en Hunze betrof.
Voor zover ons nu bekend zullen tijdens de
begrotingsbehandeling door de GroenLinks fracties deze motie
worden ingediend.
Derhalve dienen wij deze motie nu in.

