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Mdv, 
 
Gemeentebelangen heef de Najaarsnota 2008 bestudeerd en kennis genomen van de aanpasinningen in de 
exploitatieresultaten voor 2008. De voor- en nadelen worden naar onze mening goed verklaard. We hebben 
geconstateerd dat de aanpassingen grotendeels een incidenteel karakter hebben. 
Wel maken we ons met u zorgen over de ontwikkeling van de energielasten en de rentekosten inzake de niet 
in exploitatie genomen gronden. We hopen dat het meevalt allemaal en zien de door u bij de voorjaarsnota 
2009 toegezegde bespiegelingen met belangstelling tegemoet.    
 
Gemeentebelangen kan zich in uw voorstel vinden om het exploitatienadeel ten laste van de Algemene 
Reserve Grote investeringen te brengen. Dit geld ook voor het voorstel om de hogere algemene uitkering 
voorlopig te parkeren. Het voorstel inzake de mee te nemen gelden heeft eveneens onze instemming. 
 
Uit de bestuursrapportages blijkt dat er in zijn algemeenheid een goede voortgang wordt geboekt. 
Gemeentebelangen is in grote lijnen tevreden met de gegeven verklaringen inzake de afwijkingen in de 
voortgang van de activiteiten. 
Punt van zorg vinden wij wel dat de aandacht voor audits en adviezen op het terrein van doeltreffendheid en 
doelmatigheid minder dan beoogd is. Dit geldt ook voor de vertraging in de ontwikkeling van het SMART 
maken van dienstverleningsovereenkomsten. Het zal ons in deze dan ook benieuwen wat de uitkomsten van 
het rekenkameronderzoek naar de Subsidieverlening aan TRIAS zijn. Hierin staat de vraag namelijk 
centraal in welke mate het subsidiebeleid doeltreffend is en of de uitvoering van het subsidieproces 
doelmatig verloopt.  
Zorgelijk is ook de financiële nasleep van de brand bij De Punt. Ook de ontwikkelingen rondom Ter Borg 
zijn wel eens rooskleuriger geweest. 
Geschrokken zijn we van het aantal van 2.278 interne uren die geboekt zijn op het project 10 jaar Tynaarlo. 
Het gaat hier al gauw om 60 a 70.00 euro wat boven op het krediet van 100.000 euro komt. Het blijft naar 
onze naar onze mening een onnodig en verdraaid duur feestje. 
 
Gemeentebelangen heeft verder kennis genomen van de rapportages inzake de projecten en complexen. 
Echt bijzondere of schokkende zaken zijn we hierbij niet tegen gekomen.  
 
Samenvattend kan Gemeentebelangen met uw voorstellen inzake de najaarsnota akkoord gaan. 
 
 
Dan nu de begroting 2009 
 
Gemeentebelangen heeft van uw begrotingsvoorstellen kennis genomen. U verzoekt ons om de begroting 
2009 vast te stellen. Aan dat verzoek willen natuurlijk graag gehoor geven, maar om maar gelijk met de 
deur in huis te vallen  niet ongewijzigd. 
 
Bij de behandeling van de kaderbrief  in februari hebben we naar onze mening duidelijk de kaders 
vastgesteld. Dit is bij de behandeling van de voorjaarsnota nog eens bevestigd. Uitgangspunt zou slechts een 
trendmatige verhoging van de OZB van 2 procent zijn. Helaas moeten we nu constateren dat het college nu  
met een boventrendmatige verhoging van 4,9 procent op de proppen komt. Dit levert aan extra inkomsten 
een bedrag van 84.000 euro op. Het moge duidelijk zijn dat Gemeentebelangen hier niet mee akkoord kan 
gaan. Indien nodig kunt u een amendement of motie hieromtrent verwachten. 
 
Het college streeft een hoog ambitieniveau na. Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij al 
gesteld dat er naar onze mening maar al te vaak zaken op de rol worden gezet enkel en alleen maar omdat de 
politiek, of slechts een deel daarvan, het graag wil. Dit vaak ingegeven door hogere nationale of mondiale 
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motieven. We hebben toen al aangeven dat we ons zorgen maken over de betaalbaarheid van al die mooie 
en leuke voorstellen van het college.  
Gemeentebelangen heeft u toen al als kader meegegeven om voorzichtig te zijn met het invoeren van nieuw 
beleid en het niet te ver weg te zoeken en zich te richten op die kerntaken die onze inwoners rechtstreeks 
raken in hun leefomgeving. Zaken zoals handhaving van het bestaande voorzieningenniveau, kleine 
kernenbeleid, veiligheid, onderhoud van wegen en de openbare ruimte, behoud van de zwembaden 
enzovoort. Dit onder het mom van: de best functionerende gemeente is die gemeente waar de inwoners zo 
weinig mogelijk van merken en die, als er contact gewenst is zijn kerntaken goed snel en flexibel uitvoert en 
dit tegen redelijke tarieven. Onze zorgen worden nu bewaarheid. Al dat moois en leuks wat het college 
voorstelt leidt tot lastenverzwaringen. Vertaald in een OZB-verhoging van 84.000 euro.  
 
Zo maar een voorbeeld van geen kerntaak maar leukigheid; ten minste zo zien wij dat. Tynaarlo als 
millennium gemeente. Zouden de fracties die het millenniumvoorstel wat de komende drie jaar 50.000 per 
jaar kost op 23 september jongstleden dit ook met evenveel enthousiasme begroet hebben als ze hadden 
geweten dat hiermee de eerste 50.000 euro OZB-verhoging al gerealiseerd zou worden?  En wat zouden 
onze inwoners daarvan gevonden hebben? Wij waren toen al niet van het voorstel gecharmeerd en nu zeker 
niet. Naar de mening van Gemeentebelangen bent u gewoon geld aan het uitgeven wat u niet heeft en dan 
ook nog eens geld van onze inwoners.  
 
Nog maar een voorbeeld. Duurzaamheid 
In het collegeprogramma wordt veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Dit vertaalt zich ook weer in 
deze begroting. Op zich vindt Gemeentebelangen dit een goede zaak, immers als het milieu in het geding is 
raakt dit ons allemaal zowel nu als in de toekomst. Wel vinden wij dat we er voor moeten waken dat we 
hierin niet doorslaan, en dat we zeker ook naar de kosten hiervan moeten kijken. Er dient steeds een goede 
afweging te zijn tussen de extra investeringen die wij moeten doen en het behaalde 
duurzaamheidrendement.  
Een stelling zoals verwoord bij duurzaam inkopen dat het streven er op gericht is dat 100% van de inkopen 
en aanbestedingen duurzaam zijn op een zo hoog mogelijk ambitieniveau vinden wij te ongenuanceerd. Wie 
gaat dat betalen! Gemeentebelangen ziet dan meer in de werkwijze van de gemeente Groningen. Die heeft 
in verband met de geconstateerde  spanning tussen het streven naar duurzaam inkopen en de wens om de 
kosten te beperken aan de raad voorgesteld om dit alleen te doen als de extra kosten niet neer dan 5% 
bedragen en dit dan vooral via lokale ondernemers te doen. Ook zou er naar onze mening een plafond 
gesteld moeten worden aan het totale bedrag wat wij hieraan extra willen besteden.  
Wellicht kan het inkoopbureau dat, zo blijkt uit uw beantwoording van de vraag van de Groenlinksfractie, 
ook duurzaamheid gaat beoordelen meteen kijken wat de meerkosten hiervan zijn.  
 
Nog  zo’n typische kerntaak of is het toch ook weer meer een leuk voorstel. Het startersfonds. Bedoeld voor 
startende ondernemingen die via de reguliere kanalen niet voor een lening in aanmerking komen. Weer 
50.000 euro.  
 
Naar onze menig worden er ook te vaak al dan niet tijdelijke projecten opgezet omdat er via het rijk of 
provincie subsidie te verkrijgen is. Dat we als gemeente zelf ook vorstelijk moeten bijpassen blijft vaak 
onder belicht. Voorbeelden hiervan zijn de Bos-impuls  en de leerwerkplekken. Daarnaast bieden deze 
tijdelijke projecten natuurlijk geen structurele oplossingen.  
 
Dat organisaties zoals het TRIAS altijd in de startblokken staan om allerlei projecten zoals bijvoorbeeld 
cultuur in de soos op te starten en uit te voeren verbaast ons niets. Zo blijft de ruif waaruit men eet immers 
goed gevuld. Volgens ons is er hier meer sprake van een gecreëerd aanbod dat hopelijk vraagt schept dan 
van aangetoonde vraag van waaruit aanbod ontstaat. 
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Een andere zorgwekkende ontwikkeling bij alle plannen vinden wij de toename van de formatie met dertig 
fte’s. U schrijft zelf dat het door de uitbreiding van personeel langzamer hand druk wordt in het 
gemeenthuis. De extra ruimte die er nog aanwezig was is zo goed als volledig benut en als die trend zich 
doorzet moet er omgezien worden naar alternatieve kantoor- en werkplekruimte. 10 jaar Tynaarlo en nu al  
het gemeentehuis bijna te klein; da’s pas feest. Hoe zat het ook al weer met die babywalvissen waarover er 
met de behandeling van de rijksbegroting gesproken werd? 
 
Gemeentebelangen maakt zich zoals al eerder opgemerkt zorgen over de betaalbaarheid van dit alles. Zeker 
nu de gevolgen van de kredietcrisis onduidelijk zijn. Wat zijn de gevolgen voor onze uitkering van het rijk. 
Wat zijn de gevolgen voor subsidieverleningen naar de gemeenten.  
Hoe zit het met de voortgang van de uitvoering van de regiosviesie-projecten.en onze financiële bijdrage 
daar aan en de bijdragen die we voor onze projecten zouden ontvangen.  
Ook de ontwikkelingen rondom het ontwikkelbedrijf Tynaarlo nopen tot enige voorzichtigheid. Immers de 
huizenprijzen stagneren, de inflatie loopt op en de renten zijn stijgende. Hoe dit allemaal uitpakt is uiterst. 
onzeker.  
We geven u daarom nog eens mee. Wees voorzichtig met het invoeren van nieuw beleid en kijk ook eens 
goed of alles wat we nu al doen nog steeds voldoet aan onze oorspronkelijke doelstellingen. Toch nog maar 
weer eens gezegd; soms is een kerntakendiscussie zo gek nog niet. Een Ozb-verhoging zoals u die voorstelt 
is voor Gemeentebelangen in ieder geval onacceptabel. 
 
Tot zover mdv onze bijdrage in 1e termijn. 
 
 
 


