Toekomst
gemeente Lopik
Wat voor gemeente willen we zijn en wat is de beste en
betaalbare manier om onze inwoners nu en in de
toekomst te (be)dienen?

Afgelopen 2 jaar

De wereld om ons heen is veranderd. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de
behandeling van de begroting en de financiële (jaar)stukken. Daarom
is de notitie ‘Lopik of Loopjij’ geschreven: wat is de toekomst van Lopik?

Financiën: er is meer geld nodig

De afgelopen jaren was er onvoldoende personeel en geld om de
wetten uit te voeren die door het Rijk zijn gedecentraliseerd. Denk
daarbij aan het sociaal domein, de invoering van de
Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Decentralisatie

De landelijke overheid draagt taken wel over, maar geeft er nauwelijks
extra geld bij. Relatief weinig inwoners moeten deze kosten opbrengen.
Daardoor komt de betaalbaarheid onder druk te staan.

Nu richting bepalen

Als we nu niets doen, moeten we de komende jaren zeer
waarschijnlijk veel lokale voorzieningen stopzetten met het risico
daarna alsnog te moeten besluiten de koers van de gemeente
Lopik te wijzigen.

Keuze uit drie sporen
Spoor 1: Basisdienstverlening
Lopik verleent alleen basisdienstverlening zoals het verstrekken van paspoorten,
verlenen van vergunningen, onderhoud van de openbare ruimte en de huidige WMO
en jeugdzorgtaken worden gecontinueerd. Er is geen ruimte om lokaal beleid te
maken, taken worden uitgevoerd op manier zoals door anderen bepaald. Voor
exploiteren van bijvoorbeeld zwembad is geen ruimte meer. Grote opgaven zoals
energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw worden niet opgepakt.
Lopik blijft wel zelfstandig.

Spoor 2: Basisdienstverlening en strategische vraagstukken
Lopik verleent basisdienstverlening en is in staat om de juiste strategische keuzes te
maken in het belang van onze inwoners. In deze variant blijft Lopik een zelfstandige
gemeente, wel moet een aanzienlijke investering in de organisatie worden gedaan.
Strategische beleidscapaciteit is op dit moment zwaar onvoldoende en Lopik is voor
groot deel afhankelijk van regionale partners. Om deze variant te realiseren moet
investering van minimaal €2 miljoen (jaarlijks €350 extra per huishouden) worden
gedaan dat via de OZB moet worden opgebracht.

Spoor 3: Basisdienstverlening, strategische vraagstukken en proactief zijn
Naast basisdienstverlening en het maken van de juiste strategische keuzes in het belang
van onze inwoners is Lopik in staat om innovatief bezig te zijn. Lopik is in plaats van een
reactieve gemeente een proactieve gemeente waar wordt gewerkt aan een
toekomstbestendige gemeente. Doordat Lopik een gemeente is met veel landelijk gebied
heeft de energietransitie en klimaatadaptatie veel invloed op het landschap. Dit vraagt veel
strategische beleidscapaciteit en dat is niet op te brengen door 14.000 inwoners. Daarom is
voor deze variant een bestuurlijke opschaling, in gewoon Nederlands, een herindeling
noodzakelijk.
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