
Algemene beschouwingen van het CDA in het kader van de begroting 2009 e.v.  en de 
Najaarsnota van de gemeente Tynaarlo. 
 
Voorzitter, 
 
Ik wil beginnen met wat algemene opmerking over de najaarsnota en de begroting. Deze 
beginnen namelijk steeds duidelijker te worden. Er worden steeds beter heldere doelen gesteld 
en ook de voortgang wordt steeds beter in beeld gebracht. U maakt daarin goede stappen 
voorwaarts en wordt steeds beter in het voldoen aan de uitvoering van de 3 W’s.  
 
Toch blijven het twee lijvige rapporten die vaak veel tijd en energie vragen bij het 
doornemen. Ze leveren ook nog veel al dan niet technische vragen op. Maar liefst 37 zijn er 
voorafgaande aan deze vergadering gesteld. In die zin is het maar goed dat we een soort van 
schriftelijke vragenronde hebben gehouden. Je moet er toch niet aan denken hoe lang deze 
vergadering geduurd zou hebben indien deze vragen allemaal hier gesteld en beantwoord 
hadden moeten worden. 
 
Het doornemen van al die gegevens en onderwerpen dwingt je als fractie ook tot het maken 
van keuzes. Waar ga je wel wat over zeggen en wat laat je liggen of wat laat je bewust over 
aan een andere politieke partij.  
 
Zoals gezegd, positieve gevoelens bij de inhoud en samenstelling van deze stukken. Het gaat 
eigenlijk best goed in onze gemeente. Er worden goede initiatieven genomen die wat ons 
betreft blijk geven van een gemeenschap die nog iets voor elkaar over heeft en waar niet 
alleen gekeken wordt naar eigen belang, maar ook naar gedeelde belangen. 
De wijze waarop bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in onze gemeente 
wordt geïmplementeerd, verdient alle lof. Menig andere gemeente klaagt steen en been over 
vooral de moeite die het kost om deze wet uit te voeren. In de gemeente Tynaarlo hoor je daar 
niemand over. Er is goed overleg met diverse partijen en ontwikkelingen worden voortvarend 
opgepakt. We lopen in Drenthe op dit terrein kennelijk voor op. Toch dienen we waakzaam te 
blijven, zeker waar het gaat om de financiën. Steeds meer taken worden naar de gemeenten 
gedelegeerd en er komt misschien een moment dat ook wij moeten passen. Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar het personeelsbestand van de gemeente Tynaarlo, dan moet je vaststellen dat deze is 
gestegen met maar liefst 30 fte. Dit ondermeer ten gevolge van de uitvoering van de WMO. 
Het CDA is dan ook nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag in hoeverre de 
uitvoering van de WMO financieel wel uit kan en of de uitvoeringskosten mogelijk ten 
koste dreigen gaan van de hulp die door burgers wordt gevraagd. 
 
Positief staan wij ook ten opzichte van het (uitgestelde) voornemen om op scholen 
brandveiligheid en eerste hulp bij ongevallen een vast onderdeel van het lesprogramma te 
laten zijn. Je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen, maar het geeft gelijktijdig ook weer 
de saamhorigheid in een gemeenschap aan. Als je een ander kunt helpen mag je dat niet 
nalaten en weten hoe dat dan moet is daarbij dan een eerste vereiste.  
 
 
 
 
 
 



Het CDA is ook tevreden over uw inzet met betrekking tot voortzetting van initiatieven ten 
behoeve van de breedtesport. U werkt aan uw doelstelling om iedere doelgroep op passende 
wijze te stimuleren deel te nemen aan het sportaanbod in de gemeente en dit sportaanbod 
zonodig uit te breiden. Daarnaast vindt u een goede sportinfrastructuur een belangrijke 
voorwaarde.  
Voorzitter, het CDA heeft begrepen dat in de provinciale politiek van de provincie Drenthe 
een motie is aangenomen waarbij is gesteld dat voor iedere euro die de provincie zou 
uittrekken voor topsport er twee euro beschikbaar komt voor breedtesport. De provincie heeft 
600.000 euro uitgetrokken voor de Vuelta. Dit betekent dus dat er 1,2 miljoen euro 
beschikbaar is voor breedtesportactiviteiten.  
Het CDA heeft ook begrepen dat we na de komende wielerzesdaagse ten behoeve van de 
amateurwielrenners in het Noorden van ons land deze baan nog enige maanden willen laten 
liggen. Is het misschien mogelijk dit mede te financieren met provinciale gelden vanuit 
het potje breedtesport? 
 
Voorzitter, dan toch ook nog wat zorgen. Te beginnen met de constatering dat meer aangiften 
verwacht gaan worden met betrekking tot huiselijk geweld. U verwacht een toename van 
maar liefst 33%. Van 27 gevallen in 2007 naar 36 gevallen in 2008. 
Zorgen ook over de toename van burgers met schulden. Steeds meer burgers komen met een 
problematische schuldenpositie te zitten, terwijl ook de hoogte van de schulden steeds groter 
worden. Inzetten op preventie is zondermeer noodzakelijk, maar niet afdoende. Er dient ook 
voldoende gekwalificeerd personeel te zijn om alle aanvragen snel en adequaat te kunnen 
behandelen. Wij hebben dan ook de simpele vraag: Is dat personeel er? 
 
Voorzitter, 
Beide aspecten vragen om vroegtijdige signalering, om een centrale plek waar dit soort 
signalen binnen kunnen komen en waar acties gecoördineerd kunnen worden. Ofwel, het 
wordt tijd dat de centra voor jeugd en gezin meer gestalte gaan krijgen. Gaat u hier op korte 
termijn meer energie in steken? 
 
Een ander zorgpunt is de gemeentelijke communicatie met burgers en instellingen. U trekt 
jaarlijks ruim 400.000 euro uit voor programma 5 Communicatie. Toch horen wij te pas en te 
onpas dat u tekort schiet in een kwalitatief goede communicatie met de inwoners van deze 
gemeente. De vraag die dan ook rijst is of de middelen die voor communicatie worden 
vrijgemaakt wel op de juiste manier worden ingezet? Bent u bereid een eventueel extern 
onderzoek te laten verrichten naar deze relatie? 
Een voorbeeld is het niet doorgaan van de open dag in september van dit jaar. Eventuele 
deelnemers werden niet in kennis gesteld van de afgelasting en moesten door een toeval horen 
dat het niet doorging.  
 
En dan zijn er grote zorgen over de achterblijvende woningbouw. Er is vertraging in de 
uitvoering van de Waterwijk bij Ter Borch, terwijl ook het verkopen van percelen bij de Zuid-
Oevers Zuidlaardermeer achter blijven bij de eerdere planning. We mogen hopen dat deze 
Raad binnenkort kiest voor de snelle optie van bouwen bij de Zuid-Es, anders zal onze 
woningbouwtempo nog meer vertraging oplopen, met alle financiële gevolgen van dien. 
 
 
 
 
 



Tenslotte, hoe kon het ook anders de Onroerend Zaakbelasting. 
In de kadernota zoals door de raad vastgesteld in februari 2008 is afgesproken en vastgelegd 
dat deze niet meer dan trendmatig zou worden verhoogd. Er is toen nog een discussie geweest 
of deze trendmatige verhoging dan 1,57% was of gewoon 2% zoals altijd. Bij monde van 
wethouder Kosmeijer is toen duidelijk vastgesteld dat dit 2% was. Niet meer en niet minder. 
Mochten wij al over willen gaan tot een meer dan trendmatige verhoging, aldus de woorden 
van de wethouder, dan zal dit eerst in de Raad dienen te worden bediscussieerd en zal het 
college ook met een deugdelijke onderbouwing daarvoor dienen te komen. Tot dan zal de 
OZB niet meer dan trendmatig worden verhoogd.  
Het is ook logisch dat de wethouder dit zo strak neerzette. Immers, er wordt niet voor niets 
een kadernota vastgesteld. Het is een door de Raad bepaalde beleidsnotitie, die duidelijk 
aangeeft binnen welke kaders de begroting kan en mag worden opgesteld.  
Voorafgaande aan de vergadering over de vaststelling van deze begroting is er geen 
tussentijds overleg met de Raad geweest om af te wijken van een meer dan trendmatige 
verhoging van de OZB. Er is voor ons dus ook geen enkele reden om hierin mee te gaan. 
Sterker nog, we kunnen alleen maar redenen bedenken om tegen te zijn. 
Ten eerste, hebben we in de kadernota gewoon heldere afspraken met elkaar gemaakt en 
afspraak is afspraak en wil je daar van afwijken, dan doe je dat in goed overleg en niet 
eenzijdig. 
Ten tweede is de beredenering dat we in de gemeente Tynaarlo al omlaag gaan met de 
afvalstoffenheffing en er dus ruimte is in de belastingdruk van de burger niet steekhoudend. 
Het CDA gelooft er namelijk niets van dat wanneer andere tarieven omhoog gaan de OZB 
navenant zal dalen. Want hoewel de afvalstoffenheffing misschien met 12 % kon worden 
verlaagd, worden de tarieven van begraven opnieuw met meer dan 10% verhoogd. 
Daarnaast is ook het feit dat we met onze tarieven nog beneden het Drentse gemiddelde zitten 
geen plausibel argument om de OZB te verhogen. Een van de beleidsuitgangspunten voor de 
lokale heffingen in het voorgaande Collegeperiode was namelijk het zo laag mogelijk houden 
van de financiële lasten voor de burgers.  
Voorzitter, het CDA wil eerst en daar hebben we al vaker om gevraagd een totaal beeld van 
wat de ambities van dit College allemaal gaan kosten en pas dan kunnen en willen we praten 
over hoe we dit dan gaan financieren. Dat u geld nodig heeft voor nieuwe investeringen is ons 
wel duidelijk, maar toon eerst maar eens aan hoeveel u nodig bent, zodat wij een goede 
afweging kunnen maken of we dit onze burgers financieel kunnen aandoen.  
Tot die tijd zullen wij tegen een meer dan trendmatige verhoging van de OZB stemmen.  
 
Tot zover. 
 
 
Martin Kremers 
Fractievoorzitter CDA Tynaarlo 
 


