Perspectievenota 2019
Onze dank gaat uit aan het college en het ambtelijk apparaat voor de
aangeleverde stukken.

Één van de grootste zorgen die bij onze fractie leeft, is de financiële
houdbaarheid van het sociaal domein. Het college heeft in haar
uitvoeringsprogramma aangegeven dat het rijksbudget niet leidend is
voor het sociaal beleid. In de perspectievennota lezen wij iets anders
(pagina 11). Met betrekking tot dit domein gaat de VVD fractie ervan
uit dat de beleidsvoornemens zoals gepresenteerd in de
raadswerkgroep sociaal domein van 26 juni j.l. leidend zullen zijn in
de beleidskeuzes voor het komend en de volgende jaren. Onze fractie
verwacht dat deze initiatieven worden uitgewerkt in de begroting
2020. Dit vooral omdat het in onze ogen al (te) lang duurt voor er
maatregelen worden getroffen de oplopende tekorten aan te pakken.

Het onderzoek van Bureau Lexnova heeft jammer genoeg weer
aangetoond dat onze gemeente op de laatste plaats staat vermeld als
MKB vriendelijke gemeente. In uw uitvoeringsprogramma geeft het
college nog aan enige ambitie te hebben voor de ondernemers in
onze gemeente. In het voorliggende stuk vinden wij hierover niets
terug. En als VVD fractie stelt ons dat stevig teleur.

Door collega’s in deze raad is er bij herhaling aandacht gevraagd voor
de risico’s van de gaswinning. Bij een presentatie in het provinciehuis
werd ons duidelijk dat er voor de gewone burgers en hun bezit
regelingen en protocollen gemaakt zijn of worden. Tot onze grote
verbazing lijkt het er op dat er niets geregeld is of wordt voor
bedrijfspanden, agrariërs, overheidsgebouwen en dergelijke. Wij
vragen of dit college hier actie op gaat nemen om ook ondernemers
tegemoet te komen.

Op 11 juli 2017, dat is nu twee jaar gelden, heeft onze raad de motie
“investeringen / impuls in de dorpskeren” breed aangenomen. In een
brief van 1 juli 2019 laat het college weten dat er met deze motie
inhoudelijk nog niets is gebeurd. In meerdere dossiers valt het gebrek
aan bestuurskracht van het huidige college op. Wil het college
aangeven wat het gaat doen om voortgang in de verschillende
dossiers te boeken.

Dat de VVD fractie onaangenaam werd verrast door de opstelling van
het college inzake de expert meeting inzake het Centrum Zuidlaren
mag duidelijk zijn. Wij zijn er van overtuigd dat de raad alle relevante
informatie tot zich moet kunnen nemen om haar taak naar behoren
te kunnen uitvoeren. Wij vragen ons als VVD fractie af hoe het
college gaat borgen dat de raad over alle informatie kan beschikken.

De overlast van processierupsen neemt ook in onze omgeving
schrikbare vormen aan. Als VVD willen we dat het college in de
komende begrotingen hier middelen voor opneemt om deze plaag op
een adequate wijze te bestrijden.
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