
 

Algemene beschouwingen PvdA 28 oktober 2008 

Voorzitter, 

Bij het aantreden van het huidige college had de PvdA een aantal item op het netvlies (de rooie 
belofte): 

• verbetering communicatie op RO gebied 

• een stevig MFA beleid 

• een ambitieus sport-  en jeugdbeleid 

• degelijke financien met boter bij de vis en een goede reserve positie 

• aandacht voor monumenten, kunst en cultuur. Zo maar een selectie en wat  zien 
we nu in deze begroting en najaarsnota? 

We zien dat er schot komt in Vries – Oost. De kom Eelde. De PBH, Zuid-Es, het Groote Veen, 
Zuidoevers, Bovendiepen,…….Geen zorgen? Toch wel: Nieuwe Akkers. We maken ons zorgen. Hoe 
is de voortgang? 

De zwembaden blijven  onverlet de discussie over de zwembadennota gewoon open, die uitkomst 
stond en staat voor ons vast. Er is veel geld voor de mfa’s over 23 kernen verspreid en er moet nog wel 
wat bij, wellicht geldt dat ook voor de zwembaden. Blij zijn we met de nieuwe noordelijke toegang 
voor het gebied rond Zeegse en ook met de nieuwe fietspaden bij Okkenveen en Oudemolen. De 
recreatieve ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer bieden perspectief voor velen. 

De verzelfstandiging van het openbaar onderwijs kan naar onze mening profiteren van een nieuwe 
uitstraling en een bewaarde identiteit. Hoe zit het trouwens met de ontwikkeling van de 
leerlingenpopulatie de komende jaren? 

Blij zijn we met uw inzet voor de sport – de Bosimpuls o.a. -  we hebben in het verleden ook vragen 
gesteld over bijvoorbeeld dikke kinderen. 10 jaar Tynaarlo was een groot succes met veel 
betrokkenheid van burgers en heel veel leuke projecten. Hulde voor de organisatie, naar ons gevoel het 
geld zeker waard. 

De inventarisatie monumenten juichen we toe en we nodigen wethouder Assies uit ons ook vroegtijdig 
mee te laten praten omdat er zoveel insteekmogelijkheden zijn op dit gebied. 

De avonden over de begraafplaatsen juichen we toe, tenslotte zij we als fractie als eerste op pad 
gegaan om zaken op begraafplaatsen te inventariseren. We zijn benieuwd naar de reacties van onze 
inwoners. 

Het is een goede zaak dat de skatevoorziening in Vries er nu aan komt. 



 

Over de ramp in De Punt het volgende: we hebben begrepen dat de burgemeester dit dossier recent 
heeft overgenomen van de loco. 

Deze bestuurlijke episode van wethouder Kosmeijer is naar ons oordeel op passende wijze gemarkeerd 
in het blad van de Nederlandse Burgemeesters.  

En dan natuurlijk de centen, we gaan accoord met uw dekkingsvoorstellen, de begroting is solide, het 
meerjarenperspectief is niet echt zorgelijk, maar er ligt nog wel wat huiswerk zoals een eventueel 
noodzakelijke restfinanciering voor de zwembaden en nog een niet gedekte last voor de mfa’s. 
Daarom steunen we ook de extra 2,9 % OZB waar wel het voordeel van de lagere afvalstoffenheffing 
tegenover staat en voor de meeste mensen weegt dat zeker op!  

Dank u, 
 

Namens de fractie van de PvdA 

Albert Kalk ,  

fractievoorzitter PvdA 


