
Begroting 2023.

tekst uitgesproken door fractievoorzitter Henk van Gameren in de  raadsvergadering van 3 november

Voorzitter,

Wij bevinden ons in financieel onzekere tijden en dat maakt goed begroten lastig.

Hoewel deze begroting eindigt met een positief saldo van 2,5 miljoen, is het zeer aannemelijk, dat er
komend jaar nog een aantal financiële correctie ’s zullen plaats vinden. In de risicoparagraaf worden
een flink aantal aandachtspunten opgesomd. En wij stellen dan ook dat voorzichtigheid is geboden.
Immers de gemeente werkt met een inflatiecorrectie van 5,4%, terwijl  op dit  moment een inflatie-
percentage rond de 17% gepresenteerd wordt.  Het  ziet  er  ook  niet  naar uit  dat  volgend jaar  de
inflatiestorm geluwd is. En wie de meerjarenbegroting bekijkt , ziet zowiezo dat het begint te knellen in
2026. Voorzichtigheid is dus nu al geboden.

Deze eerste begroting van de nieuwe coalitie hebben we natuurlijk met veel interesse doorgelezen.
Temeer omdat het coalitieakkoord de naam kreeg: ‘Samen bouwen aan vertrouwen’. En de grootste
partij de verkiezingen won met de leus: ‘Het moet anders en het kan anders’.  Nu is het vertrouwen
van onze inwoners laag en dus ben je als partij benieuwd wat er aan gedaan wordt om dat vertrouwen
te herwinnen. Als het ook anders moet, wat gaat er dan komend jaar anders. 

LADA&Anders  constateert  dat  er  zeker  wel  de  intentie  is  om  extra  stappen  te  zetten  rond
communicatie richting onze inwoners, even als stapjes  zetten op het gebied van duurzaamheid en
sociaal bouwen. Voor wat dat betreft een verbetering ten opzichte van het vorige beleid. Maar dat
neemt  niet  weg  dat  wij  een  paar  aandachtspunten  en  opmerkingen  hebben  op  deze
beleidswijzigingen.

Duurzaamheid

Voor wat het punt Duurzaamheid betreft constateren wij dat er wel meer bomen geplant gaan worden
maar  dat er  slechts voorzichtig ingezet wordt om onze biodiversiteit te verbeteren. Het zou robuuster
moeten en kunnen, om nog maar eens de terminologie van OHK aan te halen. Die voorzichtigheid,
zien we ook met betrekking tot klimaatadaptatie. Voor komend jaar eenmalig een bescheiden bedrag
van 28.000 euro voor regionale samenwerking. De uitvoering is nog niet opgevoerd in deze begroting,
wel een schatting van 155.000 euro jaarlijks. En dat terwijl veranderingen in het klimaat urgentie van
aanpassingen en oplossingen vraagt.

Communicatie

Voor wat betreft de fysieke leefomgeving vinden wij dat de inwoners niet altijd  een eerlijk en helder
beeld kregen van wat hun te wachten staat. Dat geld overigens ook niet allen voor onze inwoners,
maar ook voor het individueel raadslid. De plannen die gepresenteerd worden met betrekking tot  de
fysieke  leefomgeving  in  het  buitengebied  scheppen  een  groot  spanningsveld.  Ze  scheppen
verwachtingen, maar omdat daar uiteindelijk niet aan voldaan wordt teleurstelling bij inwoners. Met
name binnen de Wieringermeer zijn deze veranderingen fors.  Forse ingrepen op het landschap, maar
ook verwachtingen die niet ingelost worden. Ik noem maar even op: geen hergebruik van restwarmte,
geen goede landschappelijke inpassing, fors gebruik van drinkwater voor koeling om er maar een paar
te noemen. Dat deze coalitie nu een pas op de plaats maakt rond datacentra’s wekt de schijn dat die
forse aantasting van de leefomgeving in de Wieringermeer gestopt, of op zijn minst getemperd, wordt.
Maar  de  waarheid  is  dat  het  buitengebied  van  de  Wieringermeer  nog  verder  flink  zal  worden
aangetast, waarbij  de beleving van de inwoners van de Wieringermeer, maar ook daarbuiten, nog
aardig op de proef wordt gesteld. En dat betekent ook dat er beetje bij beetje steeds meer goede
agrarische grond verdwijnt binnen de eens zo belangrijke voedsel producerende polder. Wij vragen
ons af hoe verhoudt deze industrialisatie zich met die andere ambitie Agrarische hoofdstad?



De  uitbreiding  met  nieuwe  datacentra’s,  nieuwe  hoogspanningsmasten,  een  forse  trafostation  bij
Middenmeer  zijn  in  aantocht.  Zulke vergaande landschappelijke  veranderingen  vragen om goede
afspraken met initiatiefnemers en een duidelijk communicatietraject met en naar onze inwoners.

Woningbouw

Voor wat betreft het onderwerp Wonen. De ambitie om 30% sociaal te willen gaan bouwen. Aan de
wethouder de vraag of hij deze ambitie kan en gaat waar maken? Behelzen alle nieuwe projecten
zoals gepresenteerd op bladzijde 66 gemiddeld de 30% sociaal norm?

Sociaal domein

De uitdaging waar het  sociaal  domein voor staat  om de sterke vergrijzing allemaal betaalbaar te
houden, is slechts één kant van de problematiek. Als nu al duidelijk is dat binnen 20 jaar het aantal 75-
plussers in de Noordkop verdubbelt, dan rijst de vraag hoe het dan zit met de ondersteuning? Hoe zit
het met de aanwas van voldoende gekwalificeerde zorgverleners, verzorgenden, verpleegkundigen en
huishoudelijke ondersteuners? Zijn die er dan wel? En begint het hier nu al niet te knellen met de
uitvoering van zorg en huishoudelijke ondersteuning? Kortom LADA@ANDERS! heeft zorgen of we nu
en in de toekomst wel voldoende handjes voor de groeiende zorgondersteuning hebben.

 


