
Algemene beschouwingen

Raad Eemsdelta  
stelt kaders  
begroting 2022 vast

                     Op donderdag 1 juli werd tijdens de raads- 
             vergadering de Kadernota besproken.  
      De Kadernota vormt de basis voor het opstellen  
van de begroting en laat zien hoe de gemeente er  
financieel voorstaat. Ook staan in de nota voor- 
stellen van het college van burgemeester en  
wethouders over het beleid van de gemeente.   
Tijdens de vergadering op 1 juli hebben alle  
fractievoorzitters namens hun partij op hoofd- 
lijnen uitgelegd wat zij belangrijk vinden voor de toekomst,  
dit noemen we de Algemene Beschouwingen. Op deze pagina's leest u per  
fractie een aantal hoofdpunten uit de beschouwingen.  
 
De volledige versies hiervan zijn te vinden op raadeemsdelta.nl onder de  
vergadering van 1 juli. Hier kunt u ook de vergadering terugkijken.  
 
En nu?  
Alle partijen in de raad hebben tijdens de raadsvergadering aangegeven hoe zij 
de toekomst zien. Het college werkt dit nu uit tot een begroting. De begroting 
wordt in het najaar behandeld. Volgt u ons al via sociale media? Hier houden we  
u op de hoogte van de raadsactiviteiten.  
 

raadeemsdelta.nl  

Lokaal Belang Eemsdelta is dichtbij  
en betrokken  
Inwoners maken tegenwoordig gezamenlijk met hun straat, de buurtvereniging of  
het hele dorp plannen om de leefbaarheid van hun eigen omgeving te bevorderen. 
 
Lokaal Belang Eemsdelta is verheugd dit terug te zien in het ingezet beleid. De gemeente 
moet klaar staan om haar inwoners te stimuleren, te ondersteunen en te helpen. Samen 
kunnen we onze dorpen en wijken leefbaar houden. Wij zien daarbij een belangrijke rol 
voor gebiedsregisseurs weggelegd, waar men terecht kan met vragen en initiatieven.  
Een gebiedsregisseur is letterlijk dichtbij en regelmatig te vinden in een dorpshuis of  
wijkcentrum. Passende budgetten voor wijk- en dorpsinitiatieven horen daarbij. Dankzij 
een reservering van NPG-gelden is geborgd dat er in de toekomst nog voldoende  
financiële ruimte is voor dergelijke initiatieven. 
 
Wij gaan samen met het college zoeken naar een bevredigende oplossing voor de spoor-
wegovergangen aan de Gerichtsweg en aan de Zuiderlopsterweg. Verder willen wij stevig 
inzetten op actieve en levendige centra waar voldoende wordt georganiseerd.  
 
Wij willen voortvarend aan het werk met een woonvisie,  
resulterend in een passend woningaanbod in onze dorpen  
en wijken. Verder willen we een extra boost geven aan het  
toerisme in Eemsdelta. Dit begint met het op de kaart zetten  
van wat we hebben, want we hebben echt wel wat! 
 

Gemeente Eemsdelta is van ons  
allemaal en iedereen doet mee! 

Nick Boersma, fractievoorzitter

Partij van de Arbeid kijkt vooruit!   
Ondanks de financiële tekorten en de taakstellende bezuinigen wil de fractie van  
de Partij van de Arbeid Eemsdelta met de raad en college vooruitkijken waarbij niet  
alleen naar Trap af wordt gekeken maar ook in kansen dus Trap op.  
 
> De PvdA wil vooral ook de komende jaren, samen met de mensen uit de dorpen en 

wijken, behouden en verder bouwen aan wat voor hen belangrijk is. 
> De PvdA Eemsdelta vindt het belangrijk dat de gemeente alles doet wat in haar  

vermogen ligt om werkgelegenheid te creëren en te behouden. 
> De PvdA Eemsdelta zet zich ervoor in dat kinderarmoede in de gemeente  

Eemsdelta naar nul gaat; dat is een grote uitdaging want 13% van de kinderen in  
onze gemeente groeit op in armoede  

> We willen de toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen  
handhaven  

> We stimuleren cultureel ondernemerschap. 
 
De PvdA wil het college de volgende 5 kaders meegeven 
1. Geen (kinder)armoede geen € 100.000 bezuinigen  
2. Versterken van de (burger) participatie  
3. Integraal groen/bomen beleid met duidelijke meetbare  

kwaliteitscriteria  
4. We vinden het een voorwaarde dat in dit woonplan nadrukkelijke  

betaalbare plannen/woningen voor jongeren komen.  
5. Meer mensen aan de slag door  investeren in werk/ 

leerbanen voor jongeren. Zodat zij de kans hebben om  
hun beroepsdiploma te halen (startkwalificatie)’.  

 

 

Joop van der Lei, fractievoorzitter Ina Schenkel, fractievoorzitter 

Bouwen, bouwen, bouwen… 
voor een leefbare gemeente Eemsdelta 
 
Als VVD Eemsdelta vinden we in de algemene beschouwingen voor onze gemeente  
drie zaken belangrijk: 
 
Bouwen van woningen 
Bouwen van woningen, ook in de dorpen, is noodzakelijk. Zowel voor het versterkings-
programma als voor de leefbaarheid is dit van belang. Er zijn veel kansen op de woning-
markt, maar er is extra aandacht nodig voor starters- en levensloopbestendige woningen. 
Het mogelijk maken van goede doorstroming naar geschikte woningen is cruciaal voor 
onze inwoners. 
 
Bouwen met de jeugd 
Belangrijk dat alle aspecten aandacht krijgen om de jeugd te blijven binden aan onze  
gemeente. Het direct betrekken van de jeugd bij ontwikkelingen in de gemeente is wat 
de VVD betreft van belang. Bij voldoende animo bij de jeugd past daarbij een jongeren-
raad of klankbordgroep voor de inspraak op besluiten in de gemeenteraad. 
 
Bouwen aan de economie 
Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven die de uitdagende periode van de coronacrisis 
ervaren hebben, blijvend goed worden gefaciliteerd. Daarnaast zijn er  
enorme kansen in de regio. Denk aan de industrie, bouw, landbouw,   
toerisme en recreatie. De VVD ziet deze kansen graag gekoppeld aan  
het werkplein en onderwijs, zodat we ervoor zorgen dat meer mensen  
aan het werk kunnen. Een baan is de beste oplossing voor sociaal  
maatschappelijke uitdagingen.  
 
Een gemeente die kansen voor inwoners, organisaties  
en bedrijven verzilvert en faciliteert bij ontwikkelingen,  
dat vinden wij belangrijk! 
 

Eduard Mulder, fractievoorzitter

GemeenteBelangen wil dat er gewerkt 
wordt in de gemeente Eemsdelta 
 
Energie 
GemeenteBelangen wil dat de gemeente Eemsdelta haar verantwoordelijkheid neemt 
binnen de energietransitie en er voor zorgt dat er een gemeentelijk energiebedrijf komt, 
zodat 100% van de verdiensten bij onze inwoners terechtkomt. 
 
Burgerzeggenschap 
GemeenteBelangen wil duidelijkheid over hoe burgerzeggenschap wordt georganiseerd, 
zodat elke burger daadwerkelijk mee kan doen en inspraak heeft. 
 
Veiligheid 
GemeenteBelangen wil dat veiligheid een betere plek krijgt in het beleid van de  
gemeente Eemsdelta. Meer zichtbaarheid van politie en BOA’s met duidelijke  
bevoegdheden om criminaliteit en overlast goed aan te pakken. 
 
Wonen 
GemeenteBelangen wil dat er in november 2021 een duidelijk plan ligt hoe wij méér  
woningen krijgen in de dorpen van onze gemeente Eemsdelta. 
 
Groenbeleid 
GemeenteBelangen wil een beter groenbeleid voor minder geld. Hierover zal voor juli 
2022 duidelijkheid moeten zijn. Dit betekent dat het openbaar groen het visitekaartje 
moet worden van onze gemeente. Onze wegen, fietspaden, wandelpaden en water-
wegen moeten goed onderhouden zijn door middel van goed, kwalitatief groenbeleid. 
 
Werkgelegenheid 
GemeenteBelangen wil dat er een duidelijke visie komt over  
hoe wij onze werkgelegenheid gaan vergroten en dat onze 
regio het werkgebied wordt van Noord-Nederland. 
 
Samenwerking 
GemeenteBelangen wil dat er meer wordt samen- 
gewerkt met onze buren. Beter een goede buur dan 
een verre vriend. Het Eems Dollard gebied moet  
geen grens zijn, maar een verbinding tussen de  
gemeente Eemsdelta en onze oosterburen. 
 

Edward Stulp, 
fractievoorzitter

Duurzaam vooruit! Groen Sociaal Lokaal 
 
Er ligt voor ons als nieuwe gemeente ligt de opdracht om een stabiele basis op te 
bouwen.  GroenLinks vindt het realistisch om in te zetten op behoud en verbetering 
van wat we hebben.Een buffer opbouwen om klappen te kunnen opvangen en de 
hulp aan de meest kwetsbare inwoners te kunnen blijven garanderen is een  
belangrijk doel.  
 
Wonen in Eemsdelta 
Ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid kunnen we alleen behouden met een  
evenwichtige leeftijdsopbouw. Daarvoor hebben we een passend en toereikend woning-
aanbod nodig.  In onze gemeente neemt het tekort aan zowel huur- als koopwoningen 
voor starters en midden tot lage inkomens. Dit vinden wij zorgwekkend.  
 
Inwoners aan zet! 
GroenLinks streeft naar een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners.  
De kennis en kunde en wensen van onze inwoners over de eigen leefomgeving is groot.  
Samen leven moet je samen doen. Initiatieven van inwoners moeten we omarmen en  
faciliteren. We zijn trots op onze dorpen en hun initiatieven. 
 
Duurzaamheid 
Het college stelt in het collegeakkoord dat het koploper wil zijn 
in de energietransitie, we zien dit echter nog niet nadrukkelijk  
terugkomen in de plannen. Lokale energiecoöperaties willen  
aan de slag om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.  
Aandachtspunt in de energietransitie is de zogenoemde  
energiearmoede. 
 

Anneke Knip, fractievoorzitter

Onze gemeente doorgeven aan de  
volgende generaties 
 
Vanuit onze 4 uitgangspunten is het CDA opgericht, geven we invulling aan onze 
ideeën en kijken we vooruit. In de kadernota vertellen wij aan de hand van deze  
uitgangspunten hoe wij onze gemeente voorbereiden op de toekomst. 
 
Rentmeesterschap betekent dat we onze gemeente op een goede manier doorgeven. 
Het CDA wil dat we circulair bouwen, zodat we bouwmaterialen over 40 jaar opnieuw  
gebruiken in plaats van weggooien. Ook moeten we nu al nadenken hoe we over 20 jaar 
onze zonnepanelen duurzaam vervangen.  
 
Gespreide verantwoordelijkheid betekent dat we het samen doen en iedereen zijn 
unieke bijdrage levert aan de samenleving. Wij willen onze inwoners het vertrouwen 
geven om zelf beslissingen te nemen over hun leefomgeving, de gemeente helpt waar 
dat nodig is. We willen een gemeente zijn waar we naar elkaar omkijken, zodat iedereen 
mee kan doen.  
 
Publieke gerechtigheid betekent onder andere dat de gemeente er is om mensen  
te beschermen. Zeker als het gaat over de aardbevingen. We moeten samen het  
vertrouwen herwinnen en onze inwoners helpen waar nodig. De leefbaarheid in onze  
gemeente moet op nummer 1 staan, zeker als het gaat over  
veilig wonen.  
 
Tenslotte solidariteit, dat betekent dat iedereen meetelt en  
we allemaal gelijk zijn, onafhankelijk van je kleur, sekse,  
portemonnee, geloofsovertuiging of waar je vandaan komt.  
Iedereen moet mee kunnen doen en we willen van tegen- 
stellingen naar verbondenheid. Samen zorgen we voor een  
positieve toekomst. 

Bert Raangs, fractievoorzitter 

Een oud verhaal en een nieuw verhaal.   
De versterking is op gang gekomen. Het oude huis met al haar herinneringen gaat  
plat en er komt een nieuwe woning, duurzaam en levensloopbestendig.  
Nieuwe scholen, nieuwe zorggebouwen. Veel veranderingen. De één kan er beter  
mee omgaan dan de ander. 
 
Het oude verhaal van dit gebied dat achterblijft bij de rest van ons land als het gaat om 
werkgelegenheid, opgroeien in armoede, gezondheid. Het is en blijft onacceptabel voor 
de ChristenUnie en met behulp van onder andere  het Nationaal Programma Groningen 
gaan we er werk van maken om in de komende jaren minstens op het landelijk peil te 
komen. 
 
Een nieuwe gemeente, gestart tijdens een pandemie, werken vanuit huis, vergaderingen 
via een beeldscherm, nieuwe collega’s niet echt leren kennen. Een wereld op slot en  
persoonlijk verdriet door ziekte en overlijden. Gezinnen en bedrijven in nood,  
nieuwe steunmaatregelen en zoals het nu lijkt niet de verwachte golf van  
werklozen en faillissementen. Voorzichtig gaat de wereld weer open  
en gaan we elkaar weer ontmoeten. Heel veel bezuinigingen en altijd  
geld tekort om alles optimaal te regelen voor onze inwoners dus  
weer pleiten bij de overheid voor meer geld. Geld voor goede zorg,  
geld voor goede en veilige fietspaden en wegen, enz.  
 
Kortom een oud verhaal en een nieuw verhaal in een  
nieuwe gemeente. Een verhaal waaraan de ChristenUnie  
haar positieve bijdrage zal blijven leveren.  
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Moties en  
amendementen 
 

De motie “Nu leren wat later is” is 
unaniem aanvaard door de raad.  
U kunt de motie lezen op  
raadeemsdelta.nl. Kies hier voor 
de vergadering van 1 juli 2021.


