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B&W wil komende jaren fors investeren in multi-
functionele accommodaties en zwembaden! 
 
Het college van B&W heeft de voorbereidingen voor de begroting van 2009 afge-
rond. Uit de cijfers blijkt dat de financiële vooruitzichten voor de komende jaren, 
mede door interne ombuigingen, gunstig uitpakken voor de gemeente. Daardoor 
is er extra geld beschikbaar voor nieuw beleid. Voordat het college de begroting 
gaat opstellen, wil het college met de raad van gedachten wisselen over de be-
steding van dat extra geld. Als het aan het college ligt, wordt het grootste deel 
ervan besteed aan het realiseren van multifunctionele accommodaties (MFA’s) en 
de drie zwembaden. De belastingdruk voor de burger hoeft volgens het college 
niet extra omhoog om deze plannen uit te voeren. 
 
In totaal heeft de gemeente tot 2012 ruim 2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor 
“structureel nieuw beleid”. Daarmee worden zaken bedoeld die tot nu toe niet in de 
begroting waren opgenomen, maar die wel hoog op het verlanglijstje staan en die ja-
renlang kosten met zich mee blijven brengen. Voor een deel van dit geld, ruim 400.000 
euro, heeft het college vorig jaar al voorstellen gedaan aan de raad. Die voorstellen 
handhaaft het college (o.a. uitvoering beleidsplan openbare verlichting en verdere uit-
voering verkeersplan Zuidlaren).  
 
Blijft over een bedrag van 1,6 miljoen. Meer dan 1,3 miljoen hiervan wil het college 
uittrekken voor het realiseren van de multifunctionele accommodaties, zoals die al in 
verschillende raadsbesluiten zijn aangekondigd. Voor de discussie over de toekomst 
van de drie zwembaden in de gemeente trekt het college 400.000 euro uit. Het college 
stelt dat een discussie over de toekomst van de zwembaden zinloos is als er niet een 
fors bedrag wordt gereserveerd om de uitkomsten van die discussie ook te kunnen 
betalen. Deze week heeft het NIPO het digitale burgerpanel in onze gemeente een 
enquête over de zwembaden voorgelegd. De uitkomst daarvan wordt betrokken bij de 
discussie over de zwembaden. 
 
Daarnaast worden er nog gelden uitgetrokken voor het realiseren van een valbeveili-
ging voor gemeentelijke gebouwen, het maken van luchtfoto’s van de gemeente, het 
aantrekken van een handhaver voor de ruimtelijke ordening, het invoeren van het elek-
tronisch kinddossier (vanaf 2009 krijgt ieder kind dat in Nederland geboren wordt een 
elektronisch dossier) en een intensivering van het meedoenbeleid van de sociale 
dienst.  
  
Al met al kosten de plannen van B&W ruim 1,9 miljoen, terwijl 1,6 miljoen beschikbaar 
is. Het college heeft een aantal onderzoeken gestart die er toe moeten leiden dat ook 
het resterende bedrag wordt gevonden. Omdat de investeringen niet direct in 2009 
gedaan hoeven te worden is er voldoende tijd om de uitkomsten van deze onderzoeken 
af te wachten en zonodig maatregelen te treffen om de balans van de begrotingen in 
evenwicht te houden. 
 
Raadsdebat 
De raad vergadert op 23 september over het voorstel van het college. De uitkomst van 
het raadsdebat neemt het college mee in de begroting voor 2009 en in de meerjaren-
begroting. 
 
Vries, 5 september 2008 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
Vragen? Bel team communicatie, Joke Rosier, tel: 0592-266 616 / 06-20245425 
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