Oldambt zet volgende stap in takendiscussie
Oldambt zet een volgende stap in de takendiscussie. In de onlangs gepresenteerde begroting van de gemeente is geld gereserveerd voor de uitkomsten van
de discussie. Totaal gaat het om ruim € 750.000. De begroting is definitief als
deze is vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan nog wijzigingen aanbrengen. De bespreking van de begroting staat gepland voor de raadsvergadering van 9 november 2015.
voor het wijk- en dorpsgericht werken
blijven jaarlijks beschikbaar
• De voorgenomen bezuiniging op Stichting Welzijn Oldambt wordt met een
jaar opgeschoven.
• De OZB-compensatie voor sportverenigingen, die een zo belangrijk onderdeel
vormen bij het in stand houden van de
lokale gemeenschap, wordt verlengd.
• Er is een structureel bedrag opgenomen
in de begroting voor kleinschalige, culturele evenementen en activiteiten. Het
college beschouwt deze activiteiten als
een belangrijk smeermiddel voor de instandhouding van de dorpen en wijken. Bovendien hebben deze activiteiLaura Broekhuizen
ten ook een belangrijke economische
rol als aantrekkingsfactor voor
toeristen.
• Voor de leefbaarheid in dorpen en wijAls de gemeenteraad instemt met de
gepresenteerde begroting, is totaal ruim
ken is een fatsoenlijke woonomgeving
€ 750.000 beschikbaar in de komende
van groot belang. Onlangs is opnieuw
jaren: begrotingsjaar 2016: € 298.000;
vastgesteld dat de krimpproblematiek
begrotingsjaar 2017: € 58.000; begroin Oost-Groningen niet onderschat
moet worden. Voorkomen moet wortingsjaar 2018: € 10.000; begrotingsjaar 2019: € 405.000.
den dat in dorpen leegstand ontstaat.
Het is nu van groot belang dat dorpen
aantrekkelijk blijven om te wonen.
Naast deze bedragen is er méér in de
Daarom zijn middelen vrijgemaakt om
begroting:
als cofinanciering ingezet te worden
ten behoeve van investeringen in de
Lokale samenleving in stand houden
woonkwaliteit en particuliere woonen uitbouwen
Laura Broekhuizen: “In april en mei van
voorraad. Daarbij wordt getracht gedit jaar zijn er thema-avonden geweest.
bruik te maken van de mogelijkheden
Op deze avonden en tijdens andere bijdie het nieuwe provinciebestuur hiereenkomsten blijkt dat er veel energie in
voor beschikbaar heeft waardoor met
dorpen dat er veel energie in dorpen en
het bedrag in de begroting een multiwijken aanwezig is om de eigen lokale sapliereffect kan worden gerealiseerd.
• Voor de verdere ontwikkeling van Badmenleving in stand te houden en uit te
Nieuweschans zijn middelen opgenobouwen. Daarom wil het college het
dorps- en wijkgericht werken verder
men in de begroting ten behoeve van
ontwikkelen.
cofinanciering.
Om die reden heeft het college in de be• Een belangrijk onderdeel van het voorgroting 2016 onder meer de volgende
zieningenbeleid in de dorpen betreft de
voorstellen verwerkt:
onderwijshuisvesting. Gelet op de pro• D e leefbaarheidsgelden ad € 56.000
blematiek van de laaggeletterdheid, en

het gemiddeld lage opleidingsniveau,
en de krimpproblematiek hecht het
college veel belang aan optimale onderwijsvoorzieningen. Daarom zijn middelen opgenomen in de begroting voor
het realiseren van een brede school in
Scheemda.
• E r zijn middelen vrijgemaakt voor
Nieuwolda energieneutraal. Het betreft
hier een pilot dat als voorbeeldfunctie
kan dienen voor andere initiatieven op
dit gebied.
Oldambt krijgt als regiogemeente vanaf
2016 t/m 2020 jaarlijks een bedrag van €
2.243.000 in verband met bevolkingsdaling. Omdat dit bedrag in overleg met de
provincie en de andere krimpgemeenten
in de regio verdeeld moet worden, is het
op dit moment nog niet duidelijk welk
gedeelte hiervan kan worden besteed in
onze gemeente.

Investeren in arbeidsmarkt

Het komend jaar wil het college alles op
alles zetten om de werkeloosheid te verkleinen en de werkgelegenheid te verbeteren. In dat kader wordt met veel energie gewerkt aan de realisatie van het bestuursakkoord van Westerlee. Men is er
in geslaagd om een historisch akkoord te
bewerkstelligen waar alle acht gemeenten
zich aan hebben gecommitteerd en waarvoor het Rijk een fors bedrag aan ondersteuning heeft toegezegd. Het komt er nu
op aan om de gewekte verwachtingen en
ambities ook waar te maken.
Wethouder Financiën Kees Swagerman:
“Naar onze overtuiging zal dit een sterke verbetering opleveren van de wer-

king van de arbeidsmarkt. In de tweede
fase van het akkoord van Westerlee
richten we ons minder op de aanbodkant maar staat vooral de vraagzijde
centraal. Hoewel de mogelijkheden van
een lokale overheid erg beperkt zijn als
het gaat om het genereren van werkgelegenheid willen we wel door middel
van het zo optimaal mogelijk faciliteren van bedrijven een zo gunstig mogelijk vestigingsbeleid bieden. We gaan
kijken hoe we de interne organisatie
kunnen aanpassen waardoor er één loket voor werkgevers kan worden gevormd”. Om dat te kunnen realiseren
zijn hier voor ook middelen v r ijgemaakt. Komend jaar zullen inwoners
ook daadwerkelijk merken dat de binnenstad van Winschoten een forse upgrading ondergaat. Dat is goed voor
Winschoten als tweede winkelcentrum
van de provincie en daarmee wordt
Winschoten extra aantrekkelijk voor
nieuwe ondernemers.
De begroting 2016 inclusief alle voorstellen van het college wordt besproken
in de raad van 9 november 2015. In die
raadsvergadering zullen ook de algemene beschouwingen worden gehouden.
De raadsvergadering begint om 10 uur
in Halte Democratie. De complete begroting 2016 is te vinden op de website
van de gemeente bij de stukken voor de
raad van 9 november 2015.

Gesprekken met fracties

In september is met iedere fractie gesproken over wat de fractie belangrijk
vindt in het kader van de takendiscussie. Deze gesprekken zijn voorbereid op
basis van onder meer de opbrengsten
van de thema-avonden, de bouwstenennotitie en een overzicht van de wettelijke en niet-wettelijke taken. De uitkomsten van deze gesprekken zijn inmiddels ter kennisname aan de raadsen commissieleden aangeboden. Het
college neemt de uitkomsten van de gesprekken met de fracties mee in het
vervolg.

Bezoek andere gemeenten

Om nog meer inspiratie en ideeën op te
doen gaan college- en raadsleden en enkele ambtenaren op bezoek bij een andere gemeente. In december is een bezoek
aan de gemeente Súdwest-Fryslân gepland. Deze gemeente werkt al enkele jaren met zogenoemde contactwethouders.
Momenteel is deze gemeente bezig met
een clusteragenda dorpen en steden.

Burgerpeiling Oldambt 2015

In het kader van het programma Dienstverlening heeft de gemeente Oldambt in
2015 een burgerpeiling laten uitvoeren.
De uitkomsten van deze burgerpeiling laten zien waar inwoners veel waarde aan
hechten en welke zaken, in de optiek van
de inwoners, voor verbetering vatbaar zijn.
Het onderzoek neemt niet zozeer de regels
en de bureaucratie als uitgangspunt, maar
de mate waarin de gemeente meebeweegt
met de wensen en behoeften van haar
burgers en de manier waarop de inwoners
deelgenoot worden gemaakt van oplossingen en resultaten. De mening van de inwoners van de gemeente Oldambt worden
vergeleken met de inwoners van vergelijkbare gemeenten.
In de gemeente Oldambt hebben totaal
2.200 inwoners een enquête ontvangen. Hiervan hebben circa 600 inwoners de enquête ingevuld en retour gezonden. De uitkomsten van de burgerpeiling zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl onder dashboard /
rapporten. De rapportage is opgebouwd
uit vier maatschappelijke thema’s, te
weten: Woon- en leefklimaat, relatie
inwoner en gemeente, gemeentelijke
dienstverlening en welzijn & zorg

Tot slot

Alle informatie over de Takendiscussie is
te vinden op de website van de gemeente
Oldambt op de speciale pagina Takendiscussie. Hier is onder meer ook een rechtstreekse link opgenomen naar de uitkomsten van de burgerpeiling 2015, zoals
hierboven bedoeld.

