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Voorzitter,
Ook de gemeente Tynaarlo staat de komende jaren voor de opgave om de baten en lasten
in evenwicht te brengen. Dit heeft gevolgen voor de burgers en de gemeentelijke organisatie.
Dankzij de landelijke politiek - en dan met name de PvdA en het CDA - zitten we opgezadeld
met een financiële chaos waarvan de omvang op dit moment zelfs niet te overzien is.
Om de begroting 2010 sluitend te krijgen, moet ook onze gemeente een mix aan
maatregelen nemen, zoals bezuinigingen doorvoeren en extra inkomsten genereren.
Bezuinigingen
Eerlijk voorzitter, we hadden verwacht dat het college bezuinigingen zou gaan voorstellen
als, ik noem een zijstraat, een korting op de loonsom voor bestuur en organisatie of een
korting op de subsidies voor grote instellingen van bijvoorbeeld 10% of maatregelen zoals
minder groenonderhoud leveren in 2010 en daarna.
Als extra inkomsten, zo hadden we verwacht, zou het college wel komen met extra OZBverhogingen. De OZB van de gemeente Tynaarlo ligt tot nu toe ruim onder het provinciale
gemiddelde tarief. 3% OZB levert toch snel structureel € 150.000 op. Huishoudens die een
huurwoning bewonen, hoeven overigens geen OZB te betalen.
Neen voorzitter, niets van dit alles. Gelukkig maar, zou je eraan willen toevoegen.
De vraag is nu echter, schuift het college eventuele pijnlijke maatregelen voor zich uit
vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2010, met het devies “wie dan leeft die dan
zorgt”, of ondervinden we in deze gemeente niet de gevolgen van de door de PvdA en het
CDA veroorzaakte recessie.
De financiële prognoses voor de jaren 2011 tot en met 2013 laten dan ook een somber beeld
zien. De tekorten zullen, bij ongewijzigd beleid, oplopen . Raar is het altijd dat juist de
veroorzakers van dit beleid nu weer vooraan staan over hoe we een en ander weer moeten
herstellen. Voor de komende jaren is dan ook een financieel herstelplan nodig. De sluitende
begroting voor 2010 zou ons de tijd kunnen geven dit uit te werken, wat noodzakelijk en
verstandig is, om zo de gemeentelijke financiën gezond te houden. Ons is wel duidelijk dat in
ieder geval nu al maatregelen moeten worden genomen om de financiën op orde te houden.
Daarvoor zijn verschillende scenario’s denkbaar: bestaand beleid grondig heroverwegen dan
wel versoberen, minder snel alle wensen realiseren, gemeentelijk eigendom verkopen of het
zuiniger aandoen, slimmer inkopen en meer samenwerken of uitbesteden. Dit herstelplan zal
toch al in het voorjaar van 2010 gereed dienen te zijn.'
Maar eerst nu de najaarsnota 2009 en begroting 2010
Voorzitter ik pak zowel de Najaarsnota 2009 en begroting 2010 maar in een keer. De
besluitvorming zal wel apart worden gedaan.
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Najaarsnota 2009
Voorzitter, u geeft aan dat er aan het eind van dit jaar een slordige 90.000 euro tekort is als
we niets zouden ondernemen. Het college stelt voor een greep te doen uit onze reservepot.
Wel de gemakkelijkste manier... Daar stonden we wel even raar van te kijken. In de reserve
zit ruim 53 miljoen. Zien we dat u aangeeft dat er in 2010 daar nog maar 45 miljoen van over
is, dan wordt in één begrotingsjaar ruim 8 ½ miljoen opgesoupeerd binnen de begroting
2010. Ergens wordt er dus een flink gat in het financiële huishoudboekje gedicht, door een
greep te doen uit onze reserves. Als u ervoor had gekozen om in één klap voor 8 miljoen aan
langlopende schulden in te lossen zodat we in de jaren daarna minder geldelijke
verplichtingen zouden hebben, zouden we ermee kunnen leven. Maar dit wordt niet
voorgesteld.
In de begroting 2009 was een grote misser gemaakt. Er is namelijk ruim 3 ton aan
bouwleges begroot, terwijl deze niet zijn ontvangen. Onzes inziens dient dit te worden
opgehoest door het ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo ofwel het grondbedrijf. We stellen vast dat
er gewoon verkeerd dan wel te optimistisch is begroot. Anderzijds is er nog ruim een ton aan
rente-inkomsten van de op 1 oktober 2009 bijgeschreven opbrengst van de verkoop van
onze Essent-aandelen voorhanden (ruim 11 ½ miljoen). Met andere woorden, er is dan een
positief resultaat te verwachten van om en nabij de 30.000 euro waarvoor we als raad
incidenteel nog een bestemming kunnen geven. We stellen voor om als gebaar richting de
bevolking, bij elk speelveldje in deze gemeente een picknicktafel te plaatsen. Uit navraag
kosten deze 1500 euro per stuk. We stellen voor om nog dit jaar 20 speelveldjes te voorzien
van een picknicktafel. Hiertoe overwegen wij een motie in te zullen dienen.
Dan de begroting 2010
Allereerst missen we in deze begroting klip en klaar de totale renteopbrengst van de Essentaandelen. De ruim 11 miljoen levert toch een 5 ½ ton aan rente op. Daarvan dient 475.000 te
worden gebruikt ter dekking van onze structurele lasten. Precies zoals dit werd gedaan toen
het dividendinkomsten heette. Het restant, een bedrag van om en nabij de 75.000 euro, kan
eenmalig incidenteel worden bestemd. We nemen aan dat het des raads is daaraan een
bestemming te geven.
Om een en ander vast te leggen en om misverstanden later te voorkomen zouden we willen
voorstellen middels een motie klip en klaar te beslissen dat de totale opbrengst van de
Essent-aandelen voor minimaal 10 jaar wordt vastgezet en van de jaarlijkse rente van 5%
het overgrote deel, namelijk 475.000 euro, voor het afdekken van de structurele lasten wordt
gebruikt. Aan de overige rente-inkomsten kan in het betreffende jaar door de raad incidenteel
een bestemming gegeven worden, zoals ik ten aanzien van de rente-inkomsten in 2009
zojuist heb voorgesteld. Wel missen we ergens de inflatiecorrectie van de Essent
opbrengsten. Gebeurd dit niet dan wordt het dus interen in plaats van rentmeesterschap om
dit ten gelde gemaakte gemeenschapsbezit ook voor onze kinderen in stand te houden.
Hiertoe overwegen wij een motie in te zullen dienen.
Toch even terug naar onze reserves.
In 2009 was er 53 miljoen in de reserves, tegen 45 miljoen in 2010. Tellen we daar nog bij
ruim 11 miljoen van Essent (1 oktober 2009 ontvangen), welke nog ergens geparkeerd zal
zijn, dan zou er 56 miljoen aan reserve moeten zijn op 1 januari 2010. Zit die 11 miljoen in de
53 en 45 miljoen, dan is/wordt ergens een gat van 8 miljoen gedicht vanuit de reservepot
2009. Je denkt, zoals het college aangeeft, van we hebben geen krimp, nu niet en op
langere termijn niet. Edoch, er wordt zo geschoven dat zelfs onze rekenwonders in deze
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raad het overzicht beginnen kwijt te raken. We willen een en ander maar vastleggen middels
een motie.
Dan de begroting 2010 zelf. De indruk die we krijgen is dat we eigenlijk een begroting 20102013 voor ons hebben liggen.
U becijfert een bedrag van 550.000 euro voor 2010 ofwel 1,6 miljoen tot 2013 als tegenvaller
welke zou zijn te wijten aan de huidige economische crisis. Op zich zou dit kunnen. Maar
nergens zien we waarop dit bedrag is gebaseerd. U blijkt dus een voorzuitziende blik te
hebben door nu al vast te laten stellen dat dit dus de aankomende 3 jaar op ons afkomt.
Die 550.000 euro kan volgens onze berekening worden geschrapt. Hoe, voorzitter? We
komen dan eerst even terug op een pijnlijk onderwerp, namelijk ons eerder gedane voorstel
tot het uitbesteden van onze belastingheffingen aan het Hefpunt.
Op 1 september 2009 deelde u, op vragen van Leefbaar Tynaarlo, mede dat de gedane
offerte van het Hefpunt veel te hoog was. Burgemeester van Zuilen verwoordde het zelfs zo,
dat men aan Hefpunt zou hebben aangegeven dat waarschijnlijk ergens een rekenfout was
gemaakt en dat dit mocht worden hersteld. Hefpunt bleef bij hun veel hogere offerte, aldus
de burgemeester.
In een openbare vergadering van het Waterschap Noorderzijlvest is formeel de vraag gesteld
of de waterschappen die gebruik maken van Hefpunt niet teveel betalen. Dit naar aanleiding
van de uitspraken gedaan door het college van Tynaarlo. Een bestuurslid van het Hefpunt
was zeer ontdaan over de mededeling van burgemeester Van Zuilen, en bezwoer dat diens
uitlatingen onjuist waren.
Om hier duidelijkheid over te krijgen ben ik naar de leeskamer gegaan, waar volgens de
burgemeester de stukken lagen. Echter, zoals zo vaak, de stukken waren niet aanwezig.
Hierover hebben wij op 4 september een brief aan het college gezonden.
Door goede inzet van de griffier kregen we nu wel een stapel papieren. Dit betrof de offerte
van het Hefpunt van 23 december 2008. Deze doorlezende, zou je de vraag kunnen stellen
van hoe zit dit nu, hier klopt iets niet. Uit nader onderzoek door Leefbaar Tynaarlo, bleek er
ook een eindrapportage te zijn, met de naam “Het onderzoek Belastingen”, van 15 april
2009. Uit deze rapportage blijkt dat een gezamenlijke aanbieding door het Hefpunt voor de
gemeente Haren en Tynaarlo 365.674 euro goedkoper uitvalt. Als het diftarbeleid in de
gemeente Tynaarlo zou worden verlaten, dan zou de prijs bij de gemeente Tynaarlo nog
eens met 40% (213.000 euro) kunnen zakken.
Een ander bijzonder detail is dat de kosten voor het heffen van de belastingen in 2007 voor
de gemeente Tynaarlo 796.964 euro bedroeg en in 2009 bedroeg het 562.026 euro. Dit is
maar liefst 29% goedkoper. Waar zien we deze enorme daling allemaal in terug, meneer de
voorzitter? Ons is alleen maar medegedeeld dat de kosten alleen maar stijgen.
Het geheel is natuurlijk een trieste zaak. Dit college heeft in eerste instantie niet de waarheid
verteld en daarna ook nog eens bewust verkeerde informatie beschikbaar gesteld. Gewoon
een politieke doodzonde. Trek uw consequenties.
Besparing begroting 2010
Het diftarverhaal met de gewogen kilo’s zou dus moeten worden vervangen door een vast
bedrag per huisgezin. Hier wordt natuurlijk onderscheid gemaakt naar de grootte van het
gezin dan wel of men alleenstaande is of met meerderen in een huishouden woont. De
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gescheiden afvalstromen blijven zondermeer overeind. Alles wat op de werf wordt
aangeleverd dient te worden betaald middels de pinpas. Dus is er geen nawerk. Door nu
Hefpunt de belastingheffingen te laten innen kan er 578.674 euro kunnen worden bespaard.
Het is aan de raad wat we nu willen. Hiertoe overwegen wij een motie in te dienen.

Terug blik
Voorzitter, Ik wil er ook even bij stilstaan hoe het is vergaan met alle mooie woorden en
plannen die ons, de inwoners van Tynaarlo, zijn voorgehouden door dit college. We horen en
lezen alleen maar positieve verhalen via de media, maar stemt dit nu overeen met hoe de
inwoner van Tynaarlo dit alles ervaart? Zo hoor je nog steeds hoe dit college 100.000 euro
gemeenschapsgeld heeft kunnen pakken voor “10 jaar Tynaarlo”. Ook blijkt een kleine
11.000 euro verkwanseld te zijn aan een project Wonen++. Een ballon die snel door ons is
doorgeprikt. Ook blijkt de beantwoording van brieven niet altijd correct te verlopen. Als fractie
zijn we daar wel aan gewend, maar voor onze inwoners zou dit natuurlijk niet mogen
voorkomen. Het voorstel, gedaan door D66, en toentertijd raadsbreed aangenomen, om een
boekenbon te geven als compensatie bij te late beantwoording, blijkt door het college niet te
zijn uitgevoerd. De starheid, van “we hebben als college zo beschikt en zijn niet van plan
daar iets aan te veranderen”, roept terechte weerstand op. Zo zou het toch niet moeten. We
verwijzen maar naar de bewoners aan de Emmalaan en de Schipborgerweg, de bewoners in
De Groeve. De problematiek met woonboten. De brink in Zuidlaren, het straatborstelen, wat
niet het verwachte effect heeft gekregen. De leges voor het begraven, die zijn verhoogd met
1500 euro. Startersleningen die in de prullenbak verdwenen. Miljoenen verspilt door slecht
toezicht houden. Op mijn slofjes kan ik u nog uren bezighouden met het opsommen van
zaken die op zijn vriendelijkst gezegd, anders hadden gekund. We hebben het dan nog maar
niet over de ambities van dit college aangaande het opofferen van openbaar groen voor
woningbouw voor niet-ingezetenen van deze gemeente. Bouwen voor de eigen bevolking en
het bewaken van de groene long zou toch het uitgangspunt moeten zijn.
Tot zover maar eerst onze bijdrage. Wel iets anders dan andere jaren, maar we zitten nu zo
tegen het einde van de rit van dit college. Even terugblikken en aangeven waar we samen
een verbeterslag kunnen maken leek ons wel op zijn plaats.
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000
27 oktober 2009
C.H. Kloos
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