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Samen de schouders er onder!
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Inleiding

‘Waar een wil is, is een weg’

Er breekt een bijzondere periode aan voor de gemeente Loppersum, waarbij we gebaande paden gaan bewandelen, 

maar ook gezamenlijk nieuwe wegen inslaan. 

Evenals andere gemeenten in onze provincie staat ook onze gemeente aan de vooravond van een gemeentelijke 

herindeling. In 2021 gaan we op in een grotere gemeente samen met Delfzijl en Appingedam. 

Tegelijk zal de versterkingsopgave de komende jaren onverkort voorop staan. We gaan in nauwe samenwerking 

met onze inwoners en ketenpartners hier verder vorm aan geven. 

We willen na de succesvolle transitie van de decentralisaties in het sociaal domein door blijven ontwikkelen en 

waar nodig, mogelijk en beter is, nabije zorg kunnen bieden.

 

We willen sterke leefbare dorpen behouden en investeren in de samenwerking met de besturen van dorpsbelangen 

en andere belangenbehartigers, want alleen samen kunnen we de uitdagingen van onze gemeente aan.

Dit vraagt om een raad en college die er samen met anderen de schouders onderzetten. En dus om een raads-

akkoord dat zowel duidt en richting geeft, als ruimte en perspectief.
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1. Financiën

We hebben de financiën goed op orde en dat willen we zo houden. Dat gaat niet vanzelf. Zeker niet als we de voor-

zieningen in stand willen houden en de lokale lasten binnen de perken. Met de grondexploitaties, het sociaal domein, 

rijks bezuinigingen en de herindeling lopen we risico’s. 

Om onze ambities mogelijk te maken is het zaak ook andere inkomsten te verwerven. Zoals extra middelen uit het 

Interbestuurlijk Programma (IBP), gaswinning en economische ontwikkelingen. 

Doordat we de financiën op orde hebben, hebben we een gezonde reservepositie opgebouwd. We willen de meer dan 

minimaal benodigde capaciteit in de reservepositie benutten om duurzame investeringen te kunnen doen. De reserve 

positie van Loppersum dient meerjarig een niveau te hebben dat past bij de buurgemeenten. Met de beschikbare 

middelen willen we fysieke leefbaarheidsinvesteringen mogelijk maken, zoals het investeren in sportcomplexen en 

goed onderhouden wegen, bermen en paden. 

Om de lokale lasten binnen de perken te houden kijken we naar harmonisatie van de belastingen zoals men die kent 

in Delfzijl en Appingedam. Aandachtspunten zijn het afschaffen van de hondenbelasting, maar ook het niet invoeren 

van rioolheffing voor huurders. Bij de harmonisatie van de belastingen voor bedrijven en niet-woningen ontlasten we 

agrarische bedrijven.

2. Communicatie, participatie en lokale democratie 

Voor verbinding met de dorpen gaan we actief naar de dorpen toe en zijn we zichtbaar aanwezig. Van dorpenrondes 

door het college tot een actief zichtbare raad. In Middelstum willen we een laagdrempelig Steunpunt wonen, 

welzijn en zorg waar inwoners naar toe kunnen met vragen aan de gemeente. We vinden het belangrijk dat inwoners 

actief meedenken, maar het gaat er vooral om dat ze zelf initiatieven in hun dorp of wijk opzetten. Dit zorgt voor 

zelfredzaamheid van het dorp. We verhogen daarom de dorpsbudgetten, blijven de Burgertoppen faciliteren en 

stellen een leefbaarheidsregisseur aan die bewoners kan ondersteunen of kan doorverwijzen. Financiële voor-

delen die mogelijk ontstaan door de zelfredzaamheid moeten ten gunste van het dorp komen. Het samenspel 

tussen gemeente, leefbaarheidsregiseur, dorpenteams, dorpsbelangen en diverse inwonersinitiatieven zal onderdeel 

worden van de nalatenschap van Loppersum. Samen de schouders er onder. Om dit geheel goed in kaart te brengen 

en te houden, stellen we een integraal plan van aanpak op. 

3. Organisatie

We willen het huidige slagvaardige ambtelijke apparaat behouden en versterken. Dit is nodig om nieuwe en 

bestaande taken aan te kunnen. De focus ligt hierbij op dienstverlening aan onze inwoners. We blijven werken aan 

talentontwikkeling van de medewerkers. Talent willen we borgen en behouden. Om dit goed te kunnen doen moeten 

we een soepele overgang creëren om te borgen dat medewerkers meekunnen naar de nieuwe organisatie.

4. Dualisme

De raad vertegenwoordigt de inwoners. Alle 13 raadsleden beslissen gelijkwaardig mee. Zonder last of ruggenspraak. 

De inhoud van een goed plan en kader staat voor de raad voorop. Besluiten worden genomen op het gewenste 

abstractieniveau. Het college betrekt de raad vroegtijdig bij de keuzes in de uitvoering van het beleid en organiseert 

met regelmaat bijeenkomsten met de raad om specifieke onderwerpen uitgebreider te kunnen bespreken. Controle 

en vertrouwen gaan hierin steeds hand in hand.
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5. Werk en inkomen

Werk is van cruciaal belang voor de leefbaarheid en sociale samenhang in en tussen de stad en regio. Meedoen 

biedt structuur, sociale contacten en geeft mensen de kans een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Ook zonder werk. Door de bevolkingskrimp, de relatief hoge werkloosheid en de gaswinningsproblematiek is er 

specifieke aandacht nodig voor de werkgelegenheid in ons deel van Groningen. Elke kans op banen moet worden 

aangegrepen. Voor een duurzame arbeidsmarkt is een goede aansluiting van aanbod op vraag essentieel. 

Loppersum heeft daarbij oog voor beide sporen. Er wordt stevig ingezet op Social Return on Investment (SROI) 

en uit de lokale en regionale inkoop- en aanbestedingskalender blijkt dat ook hier grote kansen liggen.

We investeren in kansrijke beroepen met scholing voor werkzoekenden en het beroepskeuze advies op scholen. 

Zo binden we jongeren aan de regio. Hier liggen kansen in de sectoren zorg en bouw. Bijvoorbeeld in schade-

herstel, preventief versterken in verband met de gaswinning en het energie-efficiënter maken van bestaande 

bouw. De uitvoering hiervan moet vooral lokale en regionale werkgelegenheid brengen. 

De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is volledig afgesloten. De verantwoordelijkheid voor 

bestaande, maar vooral ook nieuwe groepen vergt forse inzet. De omvorming van de sociale werkvoorziening tot 

een brede aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt vraagt om creativiteit. Onze regio kent in verhouding 

veel mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep is het niet vanzelf-

sprekend om te werken bij een reguliere werkgever. Meedoen moet dat wel zijn. Uitstroom naar werk en het 

bieden van perspectief staan boven aan de prioriteitenlijst.

Het aantal mensen met betalingsachterstanden en financiële problemen blijft, ondanks de aantrekkende 

economie, toenemen. Dat vraagt om creatieve en duurzame maatregelen. Preventie en vroegtijdig signaleren 

kan (grotere) problemen voorkomen. Het vroegtijdig herkennen van financiële problemen bij de toegang tot 

de gemeentelijke dienstverlening en de integrale benadering op gebied van inkomen en schulden krijgen een 

verdiepingsslag. Kortom: het voorkomen van armoede of juist het tijdig bieden van hulp in geval van armoede 

en schulden moet in het DNA van de gemeentelijke dienstverlening zitten.

6. Duurzaamheid en milieu

We hebben een unieke kans om als gemeente koploper te worden in het uitrollen van een slim energienetwerk 

en snel internet. Hierdoor kunnen we een voorbeeldfunctie vervullen voor de rest van Nederland en daarbuiten. 

Samen met inwoners maken we een begin om minder afhankelijk te worden van gas als bron van energie. 

Gemeente en inwoners willen hierin een belangrijke rol spelen. We kunnen dit niet alleen en moeten hiervoor 

de juiste netwerkpartners vinden. We gaan de gemeente Loppersum en haar imago op een positieve manier in 

verband brengen met energie. De gemeente Loppersum is inmiddels één van de koplopers in de provincie als het 

gaat om de door inwoners gedragen energietransitie. Op iedere postcode in Loppersum kan men binnenkort lid 

worden van een energiecoöperatie. Zij zijn een belangrijke spil in de verandering. Van het creëren van zonne- en 

windenergie of het beheren van een warmtenet. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol bij het enthousiasmeren 

van de inwoners. Als gemeente denken we actief mee als het gaat om het aanpassen van bestaand beleid en het 

samen overtuigen van hogere overheden, zoals provincie en Rijk. We willen de inwoners in deze raadsperiode 

maximaal faciliteren om die transitie mogelijk te maken. Dat betekent enerzijds informatie en ondersteuning om 

bijdragen en subsidies beschikbaar te krijgen en anderzijds richting provincie en Rijk duidelijk te maken wat er 

voor nodig is om de energietransitie te realiseren. 

We zijn bereid om meer verantwoordelijkheid te nemen dan van een gemeente verwacht mag worden wanneer 

blijkt dat het inwoners niet lukt om zelf van het aardgas af te raken. Dat kan zijn in de vorm van directe onder-

steuning, maar ook in de vorm van aanvullende financiële middelen als een duurzaamheidslening, aanvullende 

subsidies of voorfinanciering in de vorm van gebouwgebonden financiering. Het uitgangspunt in regels en 

verordeningen moet zijn dat nieuwbouw aardgasloos is. De versterkingsoperatie is in deze transitie een aanjager.
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De doelstellingen zijn helder en de horizon ligt niet ver weg. In 2030 willen we dat er binnen de gemeente 

Loppersum geen gebruik meer gemaakt wordt van fossiele energiebronnen en daarin speciaal het aardgas. Dit 

past in het afbouwplan voor de winning van aardgas. 

Afval wordt efficiënt verwerkt, gericht op hergebruik. De invoering van diftar vraagt om door te denken over 

bijvoorbeeld statiegeld op plastic, blik en drankenkartons. Mocht de Rijksoverheid dit niet oppakken, dan gaan we 

zelf kijken naar mogelijkheden voor inzameling en verwerking. Blijvende aandacht voor flankerend beleid zoals 

Loppersum schoon leidt tot een groter bewustzijn op het gebied van afval. De invoering is het startsein geweest 

voor verdere verfijning. Van grip en controle naar een circulaire economie.

De verdere uitwerking en verdieping van het ambitieuze milieubeleidsplan raakt hieraan: blijvende aandacht 

voor het milieu in al het doen en laten. Dus ook het vergroten van de biodiversiteit en actief monitoren van het 

bomenbeleid. Het is belangrijk dat lucht- en waterkwaliteit en geluidsemissies, door het juist naleven van wet- en 

regelgeving, ook in de energietransitie van goede kwaliteit blijven. Toezien op uitstoot van alle soorten kachels en 

het met inwoners bedenken van vuurwerkzones zijn hier voorbeelden van.

7. Toerisme en recreatie

Onze gemeente zit boordevol cultuur, historie en heeft een wijds landschap dat we koesteren. We willen dit 

graag onder de aandacht brengen van anderen omdat we er trots op zijn. Daarnaast is het van belang voor de 

ontwikkeling van ons gebied. De naam Loppersum is wereldwijd bekend en wij geloven dat we met kleinschalige 

initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie onze gemeente nog beter op de kaart kunnen zetten. 

Natuurlijk Loppersum, met een G7-fietspadenplan over kwalitatief goede paden, bebording en oplaadpunten voor 

e-bikes en auto’s. We blijven aansluiten bij de regionale en provinciale plannen, maar kijken kritisch naar de 

opbrengsten en meerwaarde van de huidige subsidies.

8. Wonen en leefbaarheid 

We voeren het woon- en leefbaarheidsplan uit. Dat betekent met beleid bouwen en slopen tegelijk. De krimp gaat 

minder hard dan voorspeld en dus passen we ook het slooptempo aan. Sloop mag niet leiden tot een gedwongen 

verhuizing buiten het dorp. Hierbij leggen we zoveel mogelijk de koppeling met sloop en nieuwbouw in het kader 

van de versterkingsopgave. 

Om het woon- en leefklimaat te bevorderen profileren we ons met aardbevingsbestendig bouwen voor veilige en 

duurzame woningen. Hierbij behoort ook welstandsluw bouwen tot de mogelijkheden. We merken dat de markt 

aantrekt en het aantal verkochte kavels toeneemt. Om te voorkomen dat de dorpen door de verschillende 

trajecten met betrekking tot sloop en nieuwbouw hun structuur en historische kenmerken verliezen, wordt ingezet 

op visieontwikkeling voor volledige dorpen. Stedenbouwkundige aspecten, de samenhang in voorzieningen én de 

sociale cohesie als basis, worden meegenomen. 

Wij willen zoveel mogelijk rotte kiezen en lege plekken aanpakken en een nieuwe invulling geven. Een voorbeeld is 

de locatie Rusthoven. Binnen deze bestuursperiode willen wij zorgdragen voor een positieve herinvulling van het 

voormalige steenfabriekterrein Rusthoven. 

Wij zetten ons in voor een koopgarantieregeling. Doelstelling hiervan is, dat een (huidige of nieuwe) huizenbezitter 

voor onbepaalde tijd een garantie krijgt van de waarde van de woning van vóór de aardbevingen of het moment 

van koop. Hiermee creëren we rust voor onze huidige en toekomstige inwoners. Via een dergelijke regeling kan 

de markt worden losgetrokken, zodat doorstroming ontstaat en de gemeente Loppersum ook op dit punt weer 

aantrekkelijk wordt. 
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Naast de koopgarantieregeling willen we dat er een woningrotonde wordt opgezet. In de praktijk blijkt dat 

opgekochte woningen vaak langdurig leeg staan en uiteindelijk worden gesloopt. Dit vinden wij een onwenselijke 

situatie. Opgekochte woningen kunnen worden ondergebracht in een woningrotonde om uiteindelijk snel weer 

bewoond te worden. Aan de woningrotonde kunnen onder andere corporaties en makelaars deelnemen. 

De sociale woningbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van corporaties en gemeente. We voeren samen 

regie om de woningvoorraad aan te passen aan bijvoorbeeld het langer thuis blijven wonen van ouderen. Dit 

doen we door in te zetten op levensloopbestendige woningen. Daarnaast wordt ook ingezet op het behouden van 

betaalbare huurwoningen. Bij noodzakelijke verhuizing vinden we dat een vergelijkbare woning, zowel qua omvang 

als ook qua woonlasten aangeboden moet worden.

Ieder dorp kent zijn eigen sterke punten die leefbaarheid creëren. Dorpshuizen en verenigingen, noaberschap en 

omzien naar elkaar. De gemeente faciliteert, informeert, stimuleert en helpt bij het vinden van fondsen, maar laat 

het initiatief aan het dorp en de verenigingen. 

 

Alle 17 kernen profiteren van voorzieningen als sport, winkels, gezondheidscentra, apotheken, bibliotheken en 

zwembaden. Ook al bevinden ze zich in de grotere kernen, het is voor alle kernen van belang om dergelijke voor-

zieningen te behouden of waar mogelijk uit te bouwen. Daar werken we dus ook aan. We zien de gemeente als 

één geheel met op bereikbare afstand de juiste voorzieningen. Daarbij achten wij het van belang om in te zetten 

op behoud van de verzorgingstehuizen binnen de gemeente en deze breder in te vullen voor wonen en zorg. Om 

de voorzieningen voor iedereen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk te houden zetten we in op de fysieke 

toegankelijkheid voor inwoners met een beperking en daarbij ook het vergroten van de veiligheid van de openbare 

ruimte. 

 

Inwoners worden mobieler. Hierdoor is er meer verkeer op de weg en op de spoorwegovergangen. Dit kan leiden 

tot gevaarlijke situaties en aanrijdingen. ProRail voert een Landelijk Verbeterprogramma Overwegen uit om de 

doorstroming te verbeteren en de overwegen veiliger te maken. Ook binnen de gemeente Loppersum is een aantal 

(onbewaakte) overwegen. Wij gaan in overleg met ProRail om hen er toe aan te zetten de betreffende overwegen 

duurzaam te beveiligen danwel te verwijderen/vervangen.

9. Sociaal beleid

We willen dat alle bewoners van de gemeente Loppersum mee kunnen doen op de manier die bij hun past. We 

zetten in op maatwerk, netwerken van bewoners en preventie. Iedereen moet eenvoudig bij de gemeente te-

recht kunnen met vragen of voor hulp. Niet alleen voor zware hulp, maar ook voor de eenvoudige vragen op alle 

gebieden binnen het sociaal domein. We blijven het integrale loket door ontwikkelen. Ook streven we naar minder 

ingewikkelde regels en procedures. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) willen we laagdrempeliger maken 

voor ouders; een plek waar ouders terecht kunnen met opvoedvragen of voor lichte hulp voor hun kind. Niet 

problematiseren, maar oplossingen bieden voor ouders en kinderen. Dit vormt een onderdeel van de transformatie 

van het sociaal domein. Transformeren betekent veranderen. Dit gaan we de komende jaren goed inzetten en we 

gaan nieuwe dingen uitproberen. We starten bijvoorbeeld met een pilot integraal persoonsgebonden budget (PGB) 

en onderzoeken of het mogelijk is om trajectfinanciering in te voeren. Landelijk wordt aandacht gevraagd voor de 

opvang en begeleiding van verwarde personen.

Uit de recent vastgestelde nota ‘Positief jeugdbeleid’ blijkt dat het goed gaat met het merendeel van onze jeugd. 

Wel is het nodig om te investeren in een gezonde leefstijl en voldoende voorzieningen voor de jeugd en adequate 

huisvesting voor jongeren.
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10. Onderwijs

De transitie van de onderwijshuisvesting is in volle gang. We bouwen drie nieuwe kindcentra (Stedum, Loppersum 

en Middelstum) en versterken de Netwerkschool (‘t Zandt, Zeerijp en Westeremden). Samen met de school-

besturen, kinderopvang, ouders, leerlingen, architecten en bouwers wordt dit ambitieuze plan uitgevoerd. Het 

blijft een uitdaging om de planning te halen en binnen de beschikbare begroting te blijven, aangezien de kosten 

stijgen en wachttijden, door economische groei, oplopen. Tijdelijke schoolgebouwen bieden ook tijdens dit 

grootschalige integrale scholenprogramma de mogelijkheid om het onderwijs ‘gewoon’ te blijven aanbieden. De 

‘uitzonderlijke schoolpleinen’ zijn ook na schooltijd ontmoetingsplekken voor de inwoners.

Behalve het vernieuwen/versterken van de gebouwen blijven we investeren in onze relatie met schoolbesturen, 

kinderopvang en onze inwoners. 

11. Sport

Samen met de sportverenigingen is sportbeleid ontwikkeld en zijn we bezig met de uitvoering van het sport-

beleidsprogramma. Hiervoor zijn uiteraard voldoende middelen en investeringen in de bestaande sportcomplexen 

noodzakelijk om de beschikbaarheid in slechte omstandigheden te kunnen waarborgen. Het uitvoeren van de 

oefenhoeken op sportvelden in kunstgras is hiervan een voorbeeld.

We kiezen voor actieve ondersteuning bij verduurzaming van sportcomplexen om zodoende oplossingen te kiezen 

die kosten besparen in het kader van milieurendement. Hierdoor spelen we middelen vrij voor het in stand houden 

van de sportverenigingen. Daarnaast blijven we in de breedste zin van het woord sport en beweging stimuleren. 

We zetten in op samenwerking met het Huis voor de Sport en de inzet van sportcoaches.

12. Verkeer, vervoer en infrastructuur

Veel wegen in de dorpen en buitengebieden zijn inmiddels aangepakt, evenals de rioleringen en bruggen. De 

centrumplannen voor diverse dorpen zijn samen mét de inwoners volgens het ‘Lopster Model’ ontwikkeld en 

uitgevoerd. Deze dorpen zijn klaar voor de toekomst. We moeten echter aandacht blijven besteden aan het goed 

onderhouden en duurzaam beheren van de openbare ruimte en onze kapitaalgoederen. Duurzaam investeren in 

bermonderhoud biedt voordelen voor het behoud van de wegen in het buitengebied, maar ook qua veiligheid 

voor het overige verkeer en onze agrarische ondernemers. Voor zowel het beheer van het openbaar groen als de 

infrastructurele werken willen we optimaal inzetten op Social Return on Investment (SROI). Investeringen in de 

openbare ruimte gaan op deze wijze hand in hand met aandacht voor mens en milieu.

13. Economie

We willen een goed economisch klimaat voor onze ondernemers. Naast de grote agrarische sector is het 

behouden van kleinschalige werkgelegenheid van groot belang. Hiertoe stimuleren en faciliteren we waar 

mogelijk. Ook gaan we bevorderen dat sociale ondernemingen worden opgestart. 

Voor de economische ontwikkeling is het van groot belang om snel internet versneld in te voeren in buiten-

gebieden en in de dorpen. Binnen de regio en provincie willen we de mogelijkheden aangrijpen om voorop te 

lopen.
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14. Gaswinning

De nieuwe bestuursperiode start met de aankondiging van het kabinet om de gaswinning uit het Groningenveld, 

middels een plan over vele schijven, versneld terug te brengen en in 2030 te beëindigen. Dat daarmee het pro-

bleem van de aardbevingen bij de oorzaak wordt aangepakt, spreekt ons zeer aan. Wij realiseren ons dat er nog 

een hele periode te gaan is en dat het risico van aardbevingen tot ruim na 2030 blijft bestaan. Tot dat moment 

blijft voor ons voorop staan dat onze inwoners hier net zo veilig moeten kunnen wonen als elders in Nederland. De 

versterkingsopgave kan wat ons betreft pas worden aangepast als niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag, 

onze inwoners veilig kunnen wonen en werken

De versterkingsopgave is omvangrijk, het is een grote operatie. Deze taak kan alleen succesvol worden uitgevoerd 

als het in kleine stukjes wordt geknipt en de menselijke maat centraal staat. Wij staan daarin als gemeente zij 

aan zij met onze inwoners en werken nauw samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Waar mogelijk 

koppelen we de versterking aan verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de woningvoorraad. Door 

bescherming van ons cultureel erfgoed en het uitgangspunt ‘geen sloop zonder plan’ zorgen wij er voor dat de 

versterking de kwaliteit van onze dorpen en het buitengebied niet aantast, maar juist versterkt. 

Om van goede plannen, de beste plannen te kunnen maken, zullen wij gemeentelijke middelen vrij maken om daar 

beter op te kunnen sturen en aan bij te dragen. Wij denken dan aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid, 

herstructurering, kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte en ondersteuning van bewonersinitiatieven.

 

15. Bestuurlijke toekomst

In deze periode bouwen wij met Appingedam en Delfzijl aan een nieuwe gemeente. We zullen daarom steeds meer 

de afstemming zoeken, om er voor te zorgen dat 1 januari 2021 het sluitstuk is van het fusieproces, in plaats van 

de start. Op die manier kunnen de inwoners vanaf de eerste dag volledig terecht bij hun nieuwe gemeente. We 

willen daarin alle goede elementen die de gemeente Loppersum kenmerkt en die onze inwoners belangrijk vinden 

verbinden met die van Appingedam en Delfzijl. We gaan onze inwoners daar bij betrekken. Daarmee willen we 

bereiken dat de nieuwe gemeente door al haar inwoners zo snel mogelijk wordt ervaren als hun eerste en meest 

nabije overheid. We zullen de rijksbijdrage voor de herindeling mede gebruiken om te zorgen dat we het voor-

bereiden van de nieuwe gemeente de komende jaren op een goede manier kunnen combineren met de dagelijkse 

dienstverlening aan onze inwoners.

De start van een nieuwe gemeente betekent voor inwoners, medewerkers en bestuur ook het afscheid van de 

bestaande gemeente Loppersum. Wij gaan daar zeker aandacht aan besteden op een manier die past bij de 

gemeente Loppersum. We vinden het belangrijk om hierin samen op te trekken met onze inwoners. Denk- en 

doekracht: ideëen en uitvoering.
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16. Nawoord

Samen met de gemeenteraad wil het college van PvdA/Groenlinks, CDA, en CU met steun van Loppersum Vooruit 

en de VVD de komende jaren met veel bestuurskracht blijven werken aan een duurzaam, sociaal: Natuurlijk 

Loppersum. Met daarom de terechte ondertitel ‘samen de schouders eronder’.

We hebben daarom op hoofdlijnen dit raadsakkoord vastgelegd. Samen met de gemeenteraad en onze inwoners 

willen we hieraan invulling geven. We worden daarbij gesteund door een betrokken en professionele organisatie. 

Onze inwoners ontwikkelen graag initiatieven, tonen veerkracht en trots en daar willen we als lokale overheid 

graag ons steentje aan bijdragen.

PvdA/Groenlinks

CDA

CU

LV

VVD
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Bijlage

Portefeuilleverdeling 2018-2021

Burgemeester: A. Rodenboog 1,0 fte

• Coördinatie herindeling

• Openbare orde en veiligheid

• Economische zaken

• Vluchtelingenwerk, asielzaken en inburgering

• Personeel & organisatie, ICT

• Communicatie

• Gaswinning

Wethouder en eerste locoburgemeester: B. Schollema 1,0 fte

• Transformatie sociaal domein

• Volksgezondheid

• Wet maatschappelijke ondersteuning

• Welzijn, publieke gezondheid en jeugd

• Werk en inkomen, participatie

• Armoedebeleid

• Onderwijs

• Sport

• Milieu

• Duurzaamheid en energietransitie 

Wethouder en tweede locoburgemeester: P. Prins 1,0 fte

• Ruimtelijke ordening

• Wonen en leefbaarheid

• Versterking, vastgoed en grondzaken

• Cultureel erfgoed

• Monumentenzorg

• Vergunningverlening, toezicht en handhaving

• Beheer openbare ruimte

• Onderhoud wegen, paden en watergangen

Wethouder en derde locoburgemeester: R.A.C. Slager 0,5 fte

• Financiën

• Recreatie en toerisme

• Kunst en cultuur

• Verkeer en vervoer
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Begroting 2014

Gemeente Loppersum

Postbus 25

9919 ZG Loppersum

Telefoon: 0596 - 548200

gemeente@loppersum.nl

www.loppersum.nl


