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Samenredzaam

Werk aan de winkel

Duurzaam

‘Onzekere tijd vraagt om hoop en houvast’

We leven in een vreemd moment. Ook
als gemeentebestuur. Wat brengt de
winter ons? En het komende jaar? Wat
doet corona met mensen? Juist nu
onze bewegingsvrijheid zo is ingeperkt,
blijven we stevig inzetten op een vitale
samenleving, op gezonde wijken en
kernen waar het weer kan gaan bruisen
van activiteit. Met het vitaliteitsfonds
houden we sociaal culturele voorzieningen in de benen. Zodat straks, als
er weer meer kan en mag, de leefbaarheid goed op peil is.

We moeten er aan geloven.
Het is een onontkoombare ingreep omdat
Steenwijkerland inteert op het vermogen.
Reserves raken op. De belangrijkste reden
is dat we de zorgtaken van het rijk hebben
overgenomen, maar niet structureel extra
geld krijgen. Terwijl de zorgkosten almaar
stijgen.

“

-Bram Harmsma (wethouder)

We trekken de broekriem aan,
maar investeren ook miljoenen.
Bijvoorbeeld in Duurzaam Beleefbaar Toerisme. Ik kan me voorstellen dat dat dubbel lijkt voor
inwoners. Maar als gemeente
hebben we jarenlang bij rijk en
provincie gelobbyd voor budget.
Nu ligt die eenmalige bijdrage
er en daar zijn we blij mee. Maar
we kunnen er geen gaten mee
dichten. Het is gelabeld geld voor
onder andere de ontwikkeling van
Station Steenwijk, en innovaties
op het gebied van mobiliteit en
gastvrijheid.
De uitvoering biedt ook kansen
voor nieuwe werkgelegenheid.
-Bram Harmsma

“ Aanpak
fietspaden

“

Door de coronamaatregelen worden veel belangrijke
sectoren in onze gemeente
geraakt, zoals toerisme en
recreatie, de horeca. Dat
maakt Steenwijkerland
kwetsbaar. Ik zie dat bedrijven ongelofelijk hun best
doen en heb veel respect
voor de vindingrijkheid en
drive van onze ondernemers. Maar als wethouder
economie houd ik ook mijn
hart vast in deze tijd. Wij
maken ons sterk voor hun
toekomst en investeren
vanaf komend jaar stevig in
werkgelegenheid.

We moeten onze
toeristische infrastructuur juist ook
in deze tijd op orde
houden. Daarom
investeren we in het
verbeteren en veiliger
maken van bijvoorbeeld de fietspaden
in Steenwijkerland.
Dat draagt bij aan de
economie en werkgelegenheid én het is
een belangrijke voorziening voor onze
inwoners en gasten.
-Marcel Scheringa

-Trijn Jongman (wethouder)

WIE HET NODIG HEEFT ONTVANGT (BASIS)ZORG

“ Maatwerk belangrijk

Dit is een tijd voor nieuwe inzichten. Misschien ben je je baan
kwijtgeraakt of zit je in financieel
zwaar weer. Dan denkt en helpt
de gemeente mee: want dat
betekent Samenredzaam óók. We
tornen niet aan het armoede- en
minimabeleid. Wel kijken we
kritisch naar hoe we de basiszorg
uitvoeren. Maatwerk is belangrijk: zorgen dat mensen de hulp
krijgen die ze nodig hebben en
tegelijk de kosten in de hand
houden.

“

met
“ Investeren
gelabeld geld

voor
“ Respect
ondernemers

-Marcel Scheringa

Het museumproject in de binnenstad
van Steenwijk – waaraan ook de provincie meebetaalt - heeft prioriteit in
deze begroting. Juist nu zo belangrijk,
omdat we daarmee de lokale economie een boost geven. Een aantrekkelijk
stadscentrum is goed voor onze
ondernemers en de culturele sector.’
‘Een vitale samenleving is ook: de
mogelijkheid hebben om een leven
lang te blijven leren, gemotiveerd zijn,
je kunnen omscholen als dat moet.
Dat is goed voor onze arbeidsmarkt.

-Trijn Jongman

sprongen
“ Digitale
gemaakt in coronatijd

“ Positieve
gezondheid
Zorg heeft ook te maken met een positief
gezondheidsgevoel.
Hoe duurzamer, groener en biodiverser de
leefomgeving is, hoe
meer het mensen uitnodigt om eropuit te
gaan en te bewegen.
Daar maken we ons
sterk voor.
-Marcel Scheringa

We zitten met z’n allen in een
schuit die wél moet blijven varen.
Juist nu is het zo belangrijk dat we
naar elkaar luisteren, bereikbaar
zijn. Het liefst zitten we met elkaar
aan de keukentafel voor overleg, of
op de spreekkamer van de wethouder. Maar corona heeft ons
geleerd dat het anders moet én
kan. We gaan op zoek naar nieuwe
manieren van communicatie en
hebben al flinke digitale sprongen
gemaakt. Al moeten we wel alert
blijven, ook offline, en het contact
met de oudere generaties zeker
niet verliezen.
-Tiny Bijl

voor
“ Loket
goede ideeën

“

“

HERSTEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID

De kernen leefbaar houden, dat doen
we ook met extra woningbouw. In
2021 hebben we voor alle kernen goed
in beeld waaraan behoefte is en starten
we met de bouw van sociale huurwoningen, om te beginnen in Scheerwolde en Steenwijk. Ook woningen
voor ouderen en starters zijn een extra
aandachtspunt.

Laten we positief
blijven in deze tijd.
De gemeente blijft
goede ideeën van
burgers voor hun
leefomgeving stimuleren. Speciaal daarvoor openen we een
“initiatievenloket” in
2021. Zodat het nog
makkelijker wordt om
je vraag te stellen en
om je te helpen als je
iets wilt bereiken voor
de buurt.
-Tiny Bijl

“

-Marcel Scheringa

-Tiny Bijl (wethouder)

“

Gevolg: we hebben te weinig vet op de
botten om de klappen van de coronacrisis
op te vangen.

“

-Marcel Scheringa (wethouder)

Voor mij zit de pijn ‘m in de onroerendezaakbelasting die in 2021 met 9,9 procent
omhoog gaat.

economie een
“ Lokale
boost geven

“ Sociale huurwoningen

“

Lastenverhoging is altijd een pijnlijke maatregel in de samenleving. We vragen van
burgers een extra bijdrage en bevriezen de
subsidies. Maar we nemen ook zelf de pijn,
door te bezuinigen binnen de gemeentelijke organisatie. In totaal 1 miljoen euro.
We beseffen heel goed dat elke verhoging
vervelend is, al hebben we ons best gedaan om het totaalbedrag naar beneden
bij te stellen via het “potje” van de rioolheffing - daaruit kunnen we onze inwoners
gelukkig weer wat teruggeven.
Per saldo gaan de lasten van woningeigenaren in 2021 met 5,9 procent
omhoog (dat is €3,15 per maand extra),
die van huurders stijgen met 8,1 procent
(€1,96 per maand extra).

op peil
“ Leefbaarheid
houden

“ Een onontkoombare ingreep

“

“

- Rob Bats (burgemeester)

“ Een pijnlijke maatregel

IN STAND HOUDEN VITALE LOKALE SAMENLEVING

“

“

Crisis krachtig te lijf
Het is niet eenvoudig een
sluitende meerjarenplanning te
maken in crisistijd. Niemand weet
wat de toekomst brengt, hoe
lang corona ons nog in de greep
houdt en wat de economische
en maatschappelijke effecten op
lange termijn zijn. We ontkomen
nu dan ook niet aan bezuinigingen en een lastenverzwaring.
Toch gaan we de coronacrisis
krachtig te lijf en beperken we
de gevolgen voor onze inwoners
zoveel mogelijk. Want we hebben
een rotsvast vertrouwen in betere
tijden.

NOODZAKELIJKE BEZUINIGINGEN

“

Hoe slaan we ons door de crisis
heen? Door hoop en houvast
te bieden in een moeilijke tijd.
Daarom is onze meerjarenbegroting 2021-2024
sober, met ruimte voor noodzakelijke investeringen.
We gaan vol voor een vitale
lokale samenleving, leveren
(basis)zorg aan wie dat nodig
heeft én werken aan het herstel van de economie in Steenwijkerland. Cadeautjes zijn er
helaas niet in crisistijd. Corona
raakt – nu of straks – iedereen, en deze begroting vraagt
financiële offers, van ons allemaal. Maar samen komen we
erdoor.

Bekijk de begroting, klik hier (pdf)

