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Mdv, 
 
Ten eerste wil Gemeentebelangen de betrokken functionarissen bedanken voor de helderheid en 
leesbaarheid van zowel de najaarsnota 2010 als de begroting 2011.  
 
Gemeentebelangen heeft de Najaarsnota 2010 bestudeerd. Wat natuurlijk meteen prominent in het 
oog springt, is het tekort van € 710.000. Bijzonder jammer; juist omdat het college er in geslaagd is 
om van de opgelegde taakstellende besparing van € 600.000 een substantieel deel, namelijk € 433,819 
te realiseren. Daar komt de besparing op de WMO-meedoenpremies van € 265.000 onder andere 
veroorzaakt door het invoeren van de vermogenstoets nog bij. Samen goed voor nagenoeg het zelfde 
bedrag. Gelukkig heeft het tekort een grotendeels incidenteel karakter en werken de beide 
besparingen structureel door zo mogen we aannemen.  
 
We hebben kennis genomen van de aanpassing van het exploitatieresultaat voor 2010 en de oorzaken 
die hieraan ten grondslag liggen. Wij kunnen ons vinden in de door u voorgestelde dekking van het 
tekort.  
Wat de taakstelling betreft bent u goed op weg al ongeveer 72% gerealiseerd en nog zo’n € 166.000 te 
gaan zou ik zeggen.  
Uw voorstel om de hogere algemene uitkering deels te gebruiken ter dekking van het structurele 
tekort uit de najaarsnota en de rest voorlopig te “parkeren”heeft onze instemming.  
Wat de mee te nemen gelden naar 2011 betreft gaan we met u mee. Dit vooral omdat de 
verplichtingen al zijn aangegaan. Maar we willen wel opmerken dat we het bedrag van € 1.374.724 
wel hoog vinden. Er moet blijkbaar nog veel gebeuren. 
Wat de bedrijfsvoering betreft constateren we dat Tynaarlo het gewoon goed doet. Op veel punten 
zitten we in de top van Nederland. Ook met het ziekteverzuim lijken we met een dalende tendens op 
de goede weg.  
Uit de bestuursrapportages blijkt dat er over het geheel een goede voortgang wordt gerapporteerd. 
Gemeentebelangen is in grote lijnen tevreden met de gegeven verklaringen met bettrekking tot 
afwijkingen in de voortgang van de activiteiten. Het doet ons deugt dat het strooibeleid zo vlak voor 
de winter nog gauw even wordt geëvalueerd. Het heeft even geduurd, maar het was natuurlijk ook 
wel een erg lange winter. Ronduit ontevreden zijn we over de afwikkeling van de winterschade. U 
schrijft dat de werkzaamheden aan de Legroweg te Eelde voor het eind van het jaar zijn afgerond. IJs 
en weder dienende natuurlijk want voor je het weet gooit Koning Winter roet in het eten. Wij vinden 
dat dit allemaal veel te lang duurt. Op dit vlak behoren we liever niet tot de top van in dit geval 
Drenthe. Wat staat ons allemaal nog te wachten als het onderhoudsniveau van een 6 naar een 5 
verlaagd wordt.  
De rapportages van het Ontwikkelbedrijf OBT leiden niet tot opmerkingen van onze kant. 
De vernieuwde exploitatieopzet Ter Borch kan wat ons betreft vastgesteld worden. 
Samenvattend Gemeentebelangen gaat akkoord met het gevraagde besluit onder 1 tot en met 7.2. 
 
Mdv,  ik ga nu over naar de begroting. 
 
Eerst maar even een compliment aan de organisatie. De begroting is een overzichtelijk stuk 
geworden. De samenvoeging van 30 programma’s in 10 clusters werpt zijn vruchten af, net als de 
gewijzigde redactie ten opzichte van vorige jaren. Mooi op hoofdlijnen zonder al te veel details. 
 
Het college presenteert een sluitende begroting voor 2011 met een overschot van € 5.000 waarbij men 
heeft kunnen voorkomen dat er echt pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden. Dat dit geen 
eenvoudige opgave is geweest kunnen we ons goed voorstellen van deze kant dan ook onze 
complimenten.  
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Er bestaan grote zorgen over een sluitende meerjarenbegroting na 2011. Dit laatste wordt 
veroorzaakt doordat we de komende jaren minder geld van het Rijk zullen ontvangen.  
Het college verwacht “zwaar weer” en verwacht in 2014 een tekort van 1,8 miljoen, dat verder gaat 
oplopen tot 3,3 miljoen in 2016! Er moet, zo stelt het college, na 2011 flink gesneden worden in de 
uitgaven. Dat hierbij pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk. 
 
Zoals al opgemerkt heeft men voor 2011 het maken van echt pijnlijke keuzes nog achterwege gelaten. 
In plaats daarvan biedt men de Raad vandaag een plan van aanpak aan getiteld de 
“Ombuigingsoperatie 2012-2016”. Nou ja, plan van aanpak; het is allemaal wel erg summier. Veel 
meer dan een tijdsplan is het niet. Wel een strak tijdsplan overigens dat dan wel weer. 
 
Gemeentebelangen maakt zich zorgen over dit proces. Het college gaat zich eerst intern beraden en 
intern discussiëren over de te maken keuzes. De raad komt pas veel later aan bod. Wij vinden deze 
werkwijze een gemiste kans.  
Gemeentebelangen pleit al jaren, volgens sommigen zelfs tot vervelens toe, voor een 
kerntakeninventarisatie gevolgd door een kerntakendiscussie in zijn volle omvang. Helaas hebben we  
hiervoor van de vorige colleges en de overige raadsfracties nooit de handen op elkaar gekregen.  
Dit proces had naar onze mening begeleid moeten worden door een onafhankelijke externe 
deskundige. Waarom is hier niet voor gekozen.  
Nu lopen we het risico dat de uitkomsten van het proces te veel het resultaat zijn van een interne 
machtsstrijd tussen de verschillende portefeuillehouders. Dat hierbij allerlei persoonlijke politieke 
stokpaardjes van de wethouders een grote rol spelen moge duidelijk zijn. Alleen echte 
kerntakeninventarisatie gevolgd door een kerntakendiscussie in zijn volle omvang biedt naar de 
mening van Gemeentebelangen de mogelijkheid om tot weloverwogen integrale keuzes te komen.  
 
Wij vrezen dat ingegeven door de snel naderende koude winter alles nu te veel op ad hoc basis 
gebeurd. Men is het er over eens dat de garderobe met spoed aangepast moet worden. Maar waar 
gaat het college nu voor?.  
Mevrouw Hofstra kiest natuurlijk voor iets representatiefs en functioneels en zeker niet te duur. De 
heer Kremers voor iets stemmigs, liefst in het zwart want er moet immers ook rekening met gedogers 
gehouden worden, Het belangrijkste is echter dat hij mag meebeslissen. De heer Assies vindt 
vanzelfsprekend dat het van duurzaam materiaal moet zijn waarbij de prijs van ondergeschikt 
belang is. De heer Kosmeijer gaat voor iets casuals in meer of mindere mate geschikt voor iedere 
situatie want het moet wel leuk blijven natuurlijk. Aan de heer van Zuilen de taak om er als 
verbinder voor te zorgen dat er voor één ontwerp gekozen wordt. Voorlopig is heeft het college in 
ieder geval besloten om zelf iets te gaan maken. Maar gauw op breiles zou je kunnen stellen en maar 
hopen dat men op tijd klaar is en dat er in het eindresultaat niet te veel weeffoutjes zitten. 
 
Het college stelt voor 2011 een bedrag van € 2.562.576 beschikbaar aan incidentele middelen, en komt 
met een bedrag aan € 963.456 aan vervallen en € 973.000 aan doorgeschoven onderwerpen. 
Wat de vervallen onderwerpen betreft daar kan Gemeentebelangen zich in grote lijnen wel in vinden. 
Wat de doorgeschoven onderwerpen aangaat ook wel, maar wel willen we hierbij het volgende 
opmerken. Aan de bewoners van de hoofdweg te Paterswolde zijn min of meer toezeggingen gedaan 
dat er in 2011 tegelijk met de rotonde iets gedaan zou worden aan de in hun ogen onwenselijke 
situatie van de inritten. Nu wordt dat dus doorgeschoven naar 2012; dit is niet echt een betrouwbare 
overheid.  
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Eigenlijk wilden we omdat we een integrale benadering van de bezuinigingsproblematiek voorstaan 
en de maatschappelijke effecten niet helemaal duidelijk zijn, niet met voorstellen voor 2011 komen. 
Maar de verleiding is toch te groot. Vooral omdat we hiermee als de voorstellen niet worden 
overgenomen alvast een voorschot op de operatie voor 2012 hebben kunnen nemen. De volgende 
onderwerpen kunnen wat ons betreft voor 2011 deels of helemaal komen te vervallen: 
 
subsidie Trias i.p.v. op huidig nivo op 50%handhaven 32.531  
subsidie Kunst & Cultuur op huidig nivo handhaven 3.060  
investeren in duurzame leefomgeving 90.000  
millenniumdoelen 50.000  
Suppletie aan basisonderwijs voor exploitatietekorten energie & onderh. 137.127  
uitvoering LOP & kwaliteitsimpuls houtwallen 150.000  
activiteiten kunst & Cultuur 33.000  
Cofinanciering GEO-park de Hondsrug+ actieplan toerisme zorg etc. 20.000  
Energy Business Campus 25.000  
  ---- + 
Totaal gerealiseerde besparing voor 2011 540.718  

  
Tot zover mdv onze bijdrage in 1e termijn.  
 


