déi gréng Suessem

Stellungnam zum Budget 2020
Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot,
Employéeën aus dem Service des Finances,
där Dammen an Häre vun der Press.
Erlaabt mer fir d’éischt och e grousse Merci un d’Mataarbechter vun
der Gemeng Suessem fir hir Hëllef beim Opstelle vum Budget vun
2020 auszespriechen.
Mär begréissen et, datt de Schäfferot eis dëst Joer d’Geleeënheet
ginn huet, fir am Virfeld schonn, am Kader vun der
Finanzkommissioun, eis Ännerungsanträg eranzereechen, wat mer
dann och genotzt hunn, fir Proposen ze maachen.
Mär sinn net der Meenung, datt ee just anstänneg Oppositioun
mécht, wann ee géint de Budget vun der Majoritéit stëmmt, mee
datt et villméi d’Aufgab vun enger Oppositiounspartei ass, fir
konstruktiv matzeschaffen am Interessi vun alle Matbierger*innen.
Mir « déi gréng » hunn eis och mat dësem Budget als Fraktioun
sérieux an objektiv ausenanergesat. Vu datt mir fir eng
zukunftsweisend a verantwortlech Gemengepolitik stinn, hu mir de
Budget gewëssenhaft duerchdiskutéiert an analyséiert.
An dem Budget, deen d’Majoritéit eis hei virleet, si ganz vill Punkten
déi mir ënnerstëtzen. Dat sinn zum Deel ëmmer nach Projeten, déi
mir als Gréng matinitiéiert hunn, mee mir ënnerstëtzen awer och
Projeten déi net op eiser Mëscht gewuess sinn, wa mer der Meenung
sinn, datt se gutt a richteg sinn.
Mär hu wéi d’lescht Joer schonn, virun allem am Beräich vum
soziale Wunnengsbau gefuerdert, datt eis Gemeng do méi grouss
Efforte mécht.
Et ass gewosst, datt d’Wunnengssituatioun zu Lëtzebuerg fir vill Leit
dramatesch ass. Dëst ass zum Deel d’Resultat vun
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der geographescher Lag an der Gréisst vun eisem Land, wéi och der
gudder ekonomescher Situatioun hei am Land. D’Regierung huet
d‘Wunnéngsnout bekanntlecherweis als eng grouss Prioritéit
deklaréiert a mär sinn als Gréng der Meenung, datt mer och als
Gemeng eng grouss Verantwortung hunn an eis sollte fir déi nächst
Joer e Plang mat konkreten Ziler ginn, fir iwwer länger Zäit do aktiv ze
ginn.
Mir mengen, datt een an den nächste Joren nach méi an de Kaf
vu Wunnengen soll investéieren, fir dës dann als sozialen oder
bezuelbare Wunnraum ze verlounen a firwat net esouguer selwer
oder mat Partner wéi der SNHBM oder dem Logementsfong neie
Wunnraum ze schafen. De neie Pacte Logement 2.0 vun
der Regierung wäert eis bei dëse Projeten an Zukunft och
ënnerstëtzen.
Mär begréissen et dofir op jiddwer Fall, datt de Schäfferot eiser
Propose entgéint komm ass, andeems datt en d’Kreditter an de
Beräicher sozialen an abordabele Wunnraum par Rapport zur
éischter Versioun vum Budget an d’Luucht gesat huet.
Och wann déi Erhéijung manner substantiell ausgefall ass, wéi mär
dat wënschen, sou erkenne mer awer de Wëlle vum Schäfferot un, an
dësem wichtege Beräich mat an déi Richtung ze goen.
Allerdéngs sinn Zuelen am Budget natierlech nach keng boer Mënz,
dofir erwaarde mer och vum Schäfferot, datt déi Zommen déi am
Budget virgesi sinn, och tatsächlech verschafft ginn, an dat mat enger
richteger proaktiver Politik am soziale Wunnengsbau. Mär wäerten
also am Laf vum Joer, mee virun allem och beim nächste Budget
rectifié genee kucken, wat dann elo an der Realitéit ëmgesat ginn ass.
Mir vermëssen awer och eng Rei Saachen, déi mer als Gréng
onbedéngt gären mat méi Nodrock an dësem Budget erëm géife
fannen.
Am Laf vum aktuelle Budgetsjoer huet de Schäfferot säi
Mobilitéitsplang 2030 virgestallt. Dësen ass an der Consultatioun mat
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den Oppositiounsparteien an all den interesséierte Bierger a
Biergerinnen opgestallt ginn. Et ass eng gutt Bestandsopnam an e
gëtt sécher och déi richteg Richtung fir d’Zukunft vun eiser Mobilitéit
vir. Mär vermëssen an dësem Plang awer méi konkret Mesuren, wat
sech och an der Propositioun vum Budget 2020 erëmspigelt.
Änleches gëllt natierlech och am Ëmweltberäich. Déi gréng
begréissen et äusseruerdentlech, datt de Suessemer Gemengerot
virun e puer Deeg eng Klimakris äusgeruff huet, d’Europaparlament
schwätzt esouguer vu Klimanoutstand, mee et geet net duer fir eng
Kris ze erkennen an unzëerkennen. Fir och op Gemengenniveau
eppes dogéint ze ënnerhuelen, dierf net nëmmen de gudde Wëllen
op engem Blat Pabeier stoen. Et muss een och hei esou schnell wéi
méiglech e Plang, e „Gemengeklimaplang“ äusschaffen, mat konkrete
Mesuren, déi zu engem moossbare Resultat féieren an dofir muss
een Suen an de Grapp huelen an zwar, eiser Meenung no, méi ewéi
der am Budget 2020 virgesi sinn.
Mär sinn iwwerascht, datt de Budget 2020 keng finanziell Mëttele
virgesäit fir Projeten betreffend eng zukünfteg Notzung vun der
Kierch am Metzerlach. Iddien dofir géifen et der dofir jo genuch, zum
Beispill als kulturellen oder sozialen Espace, fir laïzistesch Zeremonien
oder awer och ökumenesch an aner Gottesdéngschter. Op alle Fall hu
mir kee Budgetsartikel wat dat ubelaangt, font.
De Budget fir d’Gefirer ass em eng ronn 93% an d’Luucht gesaat ginn,
wat quasi eng Verduebelung ausmëcht. Bei esou engem
Investissement hoffe mär als Gréng natierlech, datt och hei
weiderhinn d‘Nohaltegkeet a d‘Klima am Virdergronn stinn, wann de
Notzungszweck dat erlaabt.
Gutt Betreiungs-, Schoul-, Sport- a Kultursinfrastrukture waren a sinn
fir eis Gemeng ganz wichteg. D’Investissementer déi iwwert déi
lescht Joren an all eisen Uertschafte gemaach goufe, weisen dat. Den
Encadrement fir Jugendlecher, déi sech an hirer Fräizäit net fest an
engem Veräin engagéiere wëllen, kéint awer nach verbessert ginn. En
Treffpunkt zu Bieles, eng Antenn vun eisem Jugendhaus wier do
villäicht net vu Muttwëll.
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Mär sinn och frou, datt d’Budgetsartikelen, déi Eis Epicerie betreffen
elo mat der Konventioun, déi mam Schäfferot gemaach ass, konform
gesat si ginn, sou wéi mer dat scho laang fuerderen, notamment, datt
déi 15.000 € Remboursement am Budget stinn, quitt datt de
Gemengerot, je no Situatioun decidéiere kann, op déi Suen ze
verzichten.
Et ass effektiv esou, datt déi aktuell Finanzsituatioun keen Ulass zu
grousser Suerg gëtt, an dat natierlech haaptsächlech, esou wéi de
Buergermeeschter dat a senger vläicht leschter Budgetsvirstellung e
Méinde scho gesot huet, well mer hei am Land eng dynamesch
wirtschaftlech Entwécklung hunn, vun där natierlech och d’Gemenge
profitéieren.
Natierlech ass et esou, datt mer wéi an der Vergaangenheet mussen
d’finanziell Situatioun am A behalen a vigilent musse sinn, wann nees
méi schwiereg Zäiten op eis duerkomme sollten.
Mär kënne mat dem proposéierte Budget liewen. An och wann eis
déi eng oder aner Akzentsetzung net grad esou an de Krom passt,
resp. eenzel Saachen eiser Meenung no feelen, wëlle mer dëse
Budget net einfach ofleenen.
Mär erkennen un, datt de Schäfferot eis a munche Punkten entgéint
komm ass, dofir wäerte mir eis och dëst Joer beim Vott fir de Budget
2020 enthalen.
Dovun onofhängeg wäerte mir och aus der Oppositioun eraus all
wichteg a richteg Projeten vun dëser Majoritéit konstruktiv
ënnerstëtzen an awer och net zécken eis bemierkbar ze maachen, wa
Weeër ageschloe ginn, déi mer fir falsch halen.
Ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren.

Suessem, den 13. Dezember 2019
Alain Cornély
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