Veiligheid
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor prettig wonen en werken. Daarom werken we het vastgestelde veiligheidsplan
verder uit. De focus voor het jaar 2020 ligt op de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, seniorenveiligheid en veilige woon- en leefomgeving en het voorkomen van overlast.

BEGROTING 2020 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Omgevingsvisie
Met de Omgevingswet die vanaf 2021 in werking treedt, wil de overheid de regels voor bijvoorbeeld bouwen of verbouwen gemakkelijker maken. In 2019 is door de gemeenteraad een keuze gemaakt voor een invoeringsstrategie en
zijn centrale uitgangspunten voor de implementatie van de wet geformuleerd. In 2020 starten we samen met inwoners
om de omgevingsvisie op te stellen.

Toenemende zorgkosten verontrustend voor begroting gemeente
De gemeente sluit het jaar 2019 naar verwachting met een tekort af en vangt dat op met een begroot positief
resultaat volgend jaar. Toch is dat niet houdbaar voor de jaren erna, merkt wethouder Theo Boerman (financiën) op.
“Als er niks verandert, stevenen we door de stijgende kosten van jeugdzorg en Wmo af op financiële tekorten.”

Duurzaamheid
Met het vaststellen van de lokale energieagenda in 2019 geven we prioriteit aan het worden van een energieneutrale
gemeente in 2050. Komend jaar voeren we de activiteiten van die agenda uit. Dat betekent dat we inzetten op het
besparen van energie, het opwekken van duurzame energie en het afschaffen van aardgas. Bijvoorbeeld door inwoners
te stimuleren via wijkaanpakken en groepsaankopen. Ook zetten we een energiecontactfunctionaris in om inwoners en
bedrijven te ondersteunen met het verduurzamen van panden en processen.

Wethouder Boerman legt verder uit: “Elke inspanning die we nu als regio al doen om de stijgende zorgkosten te
beperken is en blijft dringend nodig. Maar zorg is duur en zelfs met die inspanningen hebben we simpelweg niet
genoeg geld om die kosten in de toekomst op te vangen. Dat betekent dat er begrotingstekorten zullen ontstaan,
als er structureel geen extra geld vrijkomt van het Rijk voor de zorg van onze hulpbehoevende inwoners.”

Zorg en welzijn
Bij goed wonen hoort een goede leefomgeving, vindt het college. Daarom onderzoeken we met positieve houding
samen met een initiatiefnemer een nieuwe invulling van het buitenzwembad. Dit initiatief speelt in op de sterke behoefte van met name de jongere inwoners. Ook is het tijd voor een volgende stap in de doorontwikkeling van het Sociaal
team, ons eerste aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om zorg. Zo willen we onder andere het sociaal team uitbreiden met specifieke zorg die nu nog vanuit de regio wordt opgepakt. Door in te zetten op preventie, voorkomen we
namelijk hogere kosten van langere zorgtrajecten en kunnen we laagdrempelig zorg verlenen voor onze inwoners.
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De gemeenteraad bespreekt de najaarsnota op 31 oktober en de
begroting op 7 november, tijdens Het Debat en Het Besluit om
19.30 uur. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis.

