Algemene beschouwingen
Kadernota 2012, uitgangspunten begroting 2012 en meerjarenbegroting
Vrz,
Het vraagt in deze moeilijke tijd veel kennis en kunde, maar ook een stevige portie lef en
creativiteit om de stadsfinanciën op orde te krijgen en te houden.
Het mag duidelijk zijn dat het ook voor de volksvertegenwoordiging niet eenvoudig is om op
basis van alle beschikbare en vaak ingewikkelde financieel-technische informatie onze
controlerende en kaderstellende taken naar behoren te vervullen. Gelukkig weten we ons
daarin ook gesteund door de ambtelijke organisatie, die, ondanks de toenemende werkdruk,
geen moeite teveel is om ons met raad en daad terzijde te staan en hiervoor is een bijzonder
woord van dank zeker op z’n plaats. Als we het totale traject van de begroting 2012 en de
daarop volgende jaren overzien, dan bekruipt ons wellicht het gevoel van doemdenken, maar
zoals bekend is doemdenken een slechte raadgever en hoe moeizaam ook, voorwaarts! is en
blijft het credo! De financiële positie van de gemeente Appingedam is zwak, de marges uiterst
smal en dat vraagt om afgewogen keuzes om onze stad op koers te houden. Ook het landelijk
perspectief, waaronder het z.g. bestuursakkoord, heeft de laatste tijd veel politieke stof doen
opwaaien. Ook in onze raad hebben we daarover bij verschillende gelegenheden met elkaar
van gedachten hebben gewisseld. Hoe dit in de toekomst ook verder uit zal pakken, zeker is
dat een en ander ingrijpende gevolgen zal hebben voor het toekomstig beleid en de
gemeentelijke schatkist!
Op basis van het meerjarig perspectief van het gemeentefonds schrijft het college naar onze
mening terecht dat vooral de jaren 2012 en 2013 als financieel “zware jaren”moeten worden
bestempeld, die de bestuurskracht van Appingedam nog meer onder druk zullen zetten.
Desondanks is kans gezien om belangrijke beleidsvoornemens nader gestalte te geven, zoals
centrumontwikkeling, welzijn eigen stijl, financiering van de brede scholen en niet te vergeten
de bezuinigingsoperatie. Met name bij de voorgenomen bezuinigingen in de toekomst valt te
constateren dat de gedachte kortingen op het terrein van gemeenschappelijke regelingen
hindernissen met zich meebrengen. Voorbeeld daarvan is de gedachte bezuiniging op
Fivelingo, waarvan het college voorstelt deze uit te stellen tot 2015. Fivelingo, de grootste
werkgever van onze stad, zit op dit moment in zwaar weer en wel dusdanig dat de geleden
verliezen uit de reserves moeten worden gehaald. Bovendien valt voorlopig niet te verwachten
dat het bedrijf snel weer uit de rode cijfers zal komen. Dat houdt in dat de nog aanwezige
reserves opnieuw moeten worden aangesproken. Dit kun je een poosje volhouden, maar
uiteindelijk kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten de rekening gepresenteerd
krijgen. Mijn fractie beschouwt dit uitstel als een strategische keuze, om daarmee het WSWbedrijf nog even de tijd te gunnen zich te herstellen, en kan zich daarin vinden.

Centraal in al deze processen staat het bestuursakkoord Eemsdelta, waarin samenwerking op
het gebied van wonen en voorzieningen, economische ontwikkelingen en arbeidsmarktbeleid,
klimaat en natuur, gebiedsvisie en organisatorische samenwerking de pijlers vormen.
Voornamelijk het laatste aspect hierin baart ons zorgen, voorzitter. Het gaat om het optuigen
van de VTH en binnenkort het gedachte economisch bureau in DEAL-verband en het Shared
Service Centrum in DAL-verband. Langzaam maar zeker krijgen we zicht op de hobbels,
waarmee dit proces gepaard gaat, zoals personele inzet, tijdelijke huisvestingkosten etc. Om
dit alles te kunnen realiseren moet diep in de buidel worden getast en zal verder beslag
moeten worden gelegd op de reserves. Ook de personele ontwikkelingen laten dusdanige
knelpunten zien dat we, op basis van onze “krappe”organisatie, alsnog genoodzaakt worden
om op een aantal plaatsen in diezelfde organisatie structurele versterking aan te brengen. We
hebben destijds gekozen voor een bescheiden, platte organisatie, maar de praktijk heeft ons
inmiddels geleerd dat we daardoor dusdanig kwetsbaar zijn geworden dat het steeds
moeilijker wordt om de bestuurlijke winkel op verantwoorde wijze draaiende te houden. Mijn
fractie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het samenwerkingsproces, zoals getracht
wordt dit gestalte te geven, niet alleen een moeizame, maar ook een kostenverslindende
operatie gaat worden.
Vrz. De Damster liberalen hebben hun visie op de bestuurlijke toekomst van de Eemsdelta
nooit onder stoelen of banken geschoven. Wij zijn en blijven van mening, dat we op basis van
gezond realisme en op basis van voortekenen die ons hopelijk niet bedriegen, uiteindelijk niet
zullen uitkomen op vergaande samenwerking die vervolgens door 3 of 4 colleges en
gemeenteraden zal worden aangestuurd, maar dat de veelgenoemde stip aan de horizon
uiteindelijk een gemeentelijke herindeling zal worden. Tijdens het gemeenschappelijk overleg
met de gemeenteraden binnen de Eemsdelta, hebben we keer op keer vast kunnen stellen dat,
op z’n zachtst gezegd, op veel gebieden de politieke neuzen nog steeds niet dezelfde kant op
staan en dat de factor tijd zich tegen ons begint te keren om deze ontwikkelingen op eigen
kracht gestalte te geven. Zeker, ook mijn fractie heeft het uitgangspunt om de regie op het
samenwerkingsproces zelf in de hand te houden gesteund, maar zo langzamerhand beginnen
we er aan te twijfelen, of dit wel de juiste route is. Om de huidige problemen, op welk terrein
dan ook, op bekwame en vaardige wijze het hoofd te kunnen bieden, en daardoor het
gewenste woon- en leefklimaat van ons gewest óók in de toekomst het zozeer gewenste
perspectief te verschaffen, is veel meer nodig dan alleen maar de gedachte ambtelijke
samenwerkingsverbanden! Ook de politiek zal hierbij daadwerkelijk de handen ineen moeten
slaan en laten zien dat ze in staat zijn om over de, uitsluitend plaatselijke, belangen heen te
kijken. Vrz., toen ik de krant van gisteren opensloeg en daarin las dat Appingedam ook in de
race is voor de nominatie als het Leukste Dorp van Groningen, vond ik dat als rechtgeaard
Damster eigenlijk een belediging, maar het levert ons wel het onmiskenbare besef van onze
positie op. We leven in een snel veranderende samenleving, waarin de oude, al lang bestaande
plaatselijke structuren in steeds sneller tempo beginnen te verdwijnen, om plaats te maken
voor nieuwe ontwikkelingen en die vervolgens om een nieuwe aanpak vragen, in het besef dat
we als gemeenschap niet op een eiland leven en het een absolute voorwaarde is over onze
stadsgrenzen heen te kijken. Mijn fractie is van mening dat uitsluitend de DALsamenwerking onvoldoende zal zijn om de problemen van dit gebied het hoofd te kunnen
bieden. Wij kiezen in dit verband duidelijk voor de DEAL-variant!

Appingedam heeft op vele terreinen bewezen mensen in huis te hebben die getuigen van visie
en moed. Ook deze raad heeft bij talloze gelegenheden laten zien, over een gezonde portie
visie en moed te beschikken en op basis daarvan ontwikkelingen in onze stad op gang te
brengen, waarvan we nu de vruchten plukken. Laten we die visie en die moed óók inzetten
voor de bestuurlijke toekomst van dit gebied en Appingedam in het bijzonder.
Tot zover in eerste termijn,
H.J.Dijkstra
VVD-fractie

