
Begroting 2009 28 oktober  

Met een harde plof landde de begroting 2009 en de najaarsnota 2008 van de gemeente Tynaarlo op mijn 
deurmat. De gemeente blijkt haar huisstijl te hebben versoberd. Enige soberheid is ook te signaleren door het 
afschaffen van de uitgebreide verslagen van de raadsvergaderingen. Sober maar efficiënt. Dus geen dure 
ingebonden rapporten meer. Een goede ontwikkeling. 
 
Het was even spannend, doen ze het wel of doen ze het niet. Het voorlichtingsbureau van het college trachtte de 
bijdrage van vandaag aan ons te ontfutselen. Niet gelukt zover we dit hebben kunnen vaststellen. Vanmorgen 
echter bleek het CDA gezwicht te zijn voor de charme van het voorlichtingsbureau van het college. Kan gebeuren 
voorzitter. We snappen natuurlijk dat de media niet stonden te trappelen deze middag onze voorleeskunst aan te 
moeten horen. Vandaar de oproep deze aan te leveren voor zaterdag. In de namiddag kan de pers dan langs 
komen en hopen dat er moties worden ingediend die het ook nog halen. Als toetje daarna het aangeboden etentje 
bij Perron 3 in Tynaarlo. Waarschijnlijk het enige hoogtepunt van vandaag. Voor ik het vergeet voorzitter, mijn 
fractie betaalt zelf het eten. Vandaar deze enveloppe met inhoud.  
 
Voorzitter, het blijft een kunst om geld te krijgen van de rijken, en de stemmen van de minder bedeelden onder 
het voorwendsel de ene te beschermen tegen de anderen. Wat een verschil met vroeger. Edoch, terugkijken 
moet toch gebeuren. “Voor de verkiezingen leggen de politici ons in de watten, daarna in de luren” een veel 
gehoorde uitspraak. 
 
De begroting 2009 is dan ook de laatste in zijn soort die het stempel van dit college zal mogen dragen. De tijd 
gaat snel, en ook het geld is er doorgevlogen. 280 miljoen de afgelopen 3 jaar. De vraag of dit efficiënt is 
gebeurd, moet nog plaats vinden. Voor 2009 heeft die discussie op 19 februari 2008 reeds plaats gevonden De 
kadernota is vastgesteld en als goed democratisch gebruik heeft de meerderheid toen besloten een onroerende 
zaak belasting met en maximale verhoging van 2% toe te staan.  
 
Je kunt veel zeggen over dit college. Maar de rest van de begroting is volledig in overeenstemming met de in 
februari 2008 vastgestelde kaderbrief.  
Behoudens deze kleine afwijking dan. In plaats van de afgesproken onroerend zaak belasting verhoging van 2 %, 
zoals is vastgesteld door de raad, is dit per ongeluk als 4,9% in de begroting gekomen.  
Dit is bijna een kwart miljoen extra uit de zakken van onze inwoners kloppen. 
We gaan gemakshalve er vanuit dat dit hersteld wordt.  
 
Verder zullen er van onze kant geen voorstellen worden gedaan.  
Dit hebben we in februari al gedaan. Bijna alle moties werden toen niet gesteund of zijn op de lange baan 
geschoven en over de begroting heen getild, om vervolgens te concluderen dat er geen geld voor is en ook het 
begraven aanmerkelijk duurder zal worden en met het aannemen van deze begroting 2009 met 10% per jaar zal 
toenemen. 
 
Spijtig. Vrijwilligers, hartpatiënten, jonge starters op de woningmarkt, de voedselbank etc. etc.. Allen hebben het 
nakijken.  
Samengevat voorzitter, een terugval van de economie moet ons doen geloven dat er te weinig geld beschikbaar 
is? Slimme jongens en meisjes profiteren daar weer van. Zo ook de gemeente.  
In 2009 zal zij weer extra dividenduitkeringen ontvangen op haar energie aandelen. Dit als aandeelhouder 
toestaan betekent een lastenverzwaring voor onze inwoners van zeker 160 euro op jaar basis. Hopelijk geeft het 
college de raad volgend jaar wel de ruimte deze gelden weer ten goed te laten komen aan onze burgers door 
ruimte te laten in de begroting. 
Een overheid die namelijk zo met haar inwoners omgaat en haar huishoudboekje in evenwicht brengt door een 
greep te doen uit haar reserve, roept vraagtekens op. Menig huishouden zal in 2009 mede door dit soort beleid in 
de rode cijfers terecht komen. Verdeel en heers politiek met altijd maar weer voor het college een win, win 
situatie. Een begrotingsverhandeling zonder enige speelruimte, dat discussies bij voorbaad uitsluit. Laten we in 
deze “economisch slechte tijd” in ieder geval iets goed doen voor onze inwoners en de “fout” van de 4,9% 
onroerend zaak belasting, in tegenstelling tot de afgesproken 2% verhoging te herstellen conform de kaderbrief. 
 
Ik ga dus afsluiten voorzitter. Een korte bijdrage dus. Helemaal trendy zoals u het graag ziet. De waarheid in de 
politiek is echter dat iedere bewering waarvan niet kan worden bewezen dat ze gelogen is, de waarheid is.  
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