Bijdrage GBMG
Raadsvoorstel uitgangspunten begroting 2021-2024
De deels zelfs veroorzaakte financiële problemen zijn groot in de gemeente Midden Groningen, dus
je verwacht een uitgebreid document om deze problemen voor de langere termijn op te lossen.
Anderhalf A-4 tje, daar moet de Raad het meedoen. Men spreekt zelfs over heldere kaders. Het is
echt niks voorzitter, wij vragen ons af of hierover serieus is nagedacht
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Algemeen:
Prima, de meerjarenperspectief structureel sluitend maken, hadden we al eerder moeten
doen en is zelfs een wettelijke verplichting.
Bestaand beleid:
Hoe is het mogelijk, de begrotingen worden op basis van het huidige beleid voortgezet. Dit
lezen we vast niet goed. Het bestaande beleid levert forse verliezen op en we zetten het
door.
Nieuw beleid:
Wat staat hier? Doortrekken van de budgetten 2020? Nee, snijden in de budgetten is
onoverkoombaar.
Salarissen:
Berenschot heeft toch aangetoond dat we meer dan ruim in de formatie zitten, dat moet
toch leiden tot een vacature stop en of regeling om mensen te verleiden ergens anders aan
de slag te gaan.
Stelposten:
Mijn fractie wil af van stelposten, oncontroleerbaar.
Rentekosten:
Geen mens snapt wat hier staat: “ Aan de hand van het schema rentetoerekening jaar T zoals
in de Notitie rente 2017 (april 2016) van de Commissie BVV is opgenomen. Lekker duidelijk
voorzitter.
Nieuwe investeringen:
Geen, tenzij…. Wij hadden hier graag gelezen: “Nieuwe investeringen mogelijk maken door
bezuinigingen in de huidige (meer)jarenbegrotingen oftewel keuzes durven maken hoe
pijnlijk ook.
Vervangingsinvesteringen:
Niet automatisch vervangingsinvesteringen doen, maar eerst naar nut en noodzaak kijken.
Dit is gewoon een vrijbrief.
Belastingen en tarieven:
Trendmatige verhogingen snappen wij, echter de tarieven zijn de afgelopen jaren met meer
dan gemiddeld verhoogd, denk aan de OZB. Dus eerst kijken waar te bezuinigingen en
vervolgens de tarieven ook neerwaarts bijstellen waar dit kan.
Taakstellingen & Ombuigingen:
We waren het niet eens met de ombuigingen 2020 en zijn het dus ook niet eens deze als
basis te gebruiken.
Weerstandvermogen:
Uit de Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden kun je opmaken dat een
weerstandsratio van 1 de ondergrens is en dat gestreefd moet worden naar een ratio van
ergens tussen 1-2. Dat is ook ons uitgangspunt.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds:
Dat zijn dagkoersen, kun je niets anders mee dan afwachten.
Onvoorziene uitgaven:
Volgens ons kom je daar nagenoeg nooit aan en als een fractie met voorstellen komt is er
altijd wel iets waardoor het niet kan.

Het zal duidelijk zijn voorzitter, dat de fractie van GBMG zich niet kan vinden in de uitgangspunten
omdat we ze niet serieus kunnen nemen. Dit is echt van een niveau die niet hoort bij een gemeente
met de omvang zoals de gemeente MG. Meer woorden willen we er ook niet aan vuil maken. Laat
anderen maar met de wolven in het bos gaan huilen, wij doen dat niet.

