
Bijdrage VVD najaarsnota 2008 en begroting 2009 
 
Najaarsnota 2008 
 
 
Bij de behandeling van de najaarsnota 2007 heeft de VVD fractie aangegeven blij te zijn dat 
we de ARGI konden aanvullen. Nu blijkt wel dat het verstandig is om de ARGI in goede 
tijden aan te vullen en er voor te zorgen dat je een sterke financiële positie creëert voor jaren 
met financiële tegenvallers.  
 
De neerwaartse bijstelling van de opbrengsten van bouwleges in Ter Borch met € 343.000,- is 
zorgelijk. 
Dit zijn wel incidentele middelen maar mede gelet op de huidige crisis in de financiële en 
economische markt baart dit de VVD wel de nodige zorgen voor de totale planontwikkeling 
in onze gemeente. Het is maar te hopen dar dit geen structurele vormen gaat aannemen, en 
daarmee de afdracht van het OBT naar de algemene middelen in problemen komt. 
Graag een reactie van het college over deze ontwikkeling en hoe hier mee om te gaan. 
 
Kranenburg Zuid. Wanneer wordt dit ontwikkeld. Wachten we nu tot Groningen op eigen 
grondgebied is volgebouwd? Wanneer is de verwachting dat hier ontwikkeling plaats vind. 
Graag de stand van zaken betreffende dit gebied.   
 
Een positief geluid is de hogere uitkering uit het gemeentefonds voor 2008 en 2009, maar met 
de ervaring uit het verleden van onze rijksoverheid weten we allemaal dat we ons niet rijk 
moeten rekenen voor het bedrag daadwerkelijk is ontvangen. 
 
Bij de begrotingsvergadering voor 2008 heeft de VVD fractie een voorstel gedaan voor het 
plaatsen van meer camera´s om de veiligheid van onze inwoners beter te garanderen.  
Wat is het resultaat geweest van deze extra investering ? 
 
Eveneens hebben we vorige jaar al eens vragen gesteld over de beschikbaarheid van 
voldoende personeel. Het antwoord was dat de formatie op sterkte was. Nu zien we in de 
begroting dat er € 1.500.000,= !!! extra gereserveerd wordt voor een toename van 30 fte 
De projecten waar dit extra personeel voor wordt ingezet waren vorig jaar toch ook al bekend. 
Kosten van externe bureaus maken geen onderdeel uit van de salaris kosten maar worden die 
wel in 2009 in de huidige omvang ingehuurd naast de 30 fte extra  
 
De bestuursrapportages  van de 30 programma’s zijn wat betreft opzet helder en duidelijk, 
alleen tekstueel zitten er enorm veel fouten. Als v.b wil ik noemen op blz. 50  waar wordt 
vermeld dat er een nieuwe skate voorziening komt achter sporthal De Zwet in Vries 
Blz. 74 onderaan de alinea over millennium gemeente, dit is bijna niet te begrijpen wat hier 
bedoeld wordt 
Blz. 137 wordt o.a. de afkorting Wabo gebruikt, maar er staat niet bij wat dit betekend. 
 
Het leest een stuk eenvoudiger wanneer de teksten helder en duidelijk zijn geformuleerd. 
 
 
 
Begroting 2009 
 



De VVD fractie heeft bij de behandeling van de lijst met investeringen gevraagd naar de 
mogelijkheid van het inzetten van Bijzondere Opsporing Ambtenaren. Wij zijn blij met de 
toezegging van het college om te onderzoeken of de inzet van BOA´s  mogelijk is en of het 
daadwerkelijk een aanvulling kan zijn voor de handhaving en vooral ook het zichtbaar zijn in 
uniform op straat. We gaan er vanuit dat bij de behandeling van de voorjaarsnota hier 
duidelijkheid over komt. 
 
Tevens heeft de VVD fractie bij de behandeling van de lijst met investeringen ons 
ongenoegen geuit over de volgorde waarin de discussie over de zwembaden wordt gevoerd. 
Nogmaals voor de duidelijkheid de VVD fractie is niet voor het sluiten van de zwembaden in 
de gemeente Tynaarlo, maar de discussie over de financiële consequenties komt naar onze 
mening te laat. Het college heeft in het voorjaar haar zorg uitgesproken over de toekomst van 
de zwembaden in verband met de noodzakelijke grote investeringen die er moeten worden 
gepleegd. Vervolgens heeft hetzelfde college, zonder de discussie in de raad te voeren, wel 
financiële middelen opgenomen in de begroting en hiermee naar de gebruikers van de 
zwembaden aangegeven dat de toekomst voor de zwembaden veilig gesteld is. Voor 2009 is 
er nu een bedrag van € 200.000,- gereserveerd en voor 2010 eveneens een bedrag van € 
200.000,- 
We weten allen dat deze bedragen niet toereikend zijn om de noodzakelijke investeringen 
financieel te dekken. 
De VVD fractie wil graag eerst een discussie waarin er breed gekeken wordt naar 
verschillende vormen van exploitatie, energie gebruik etc, etc, vervolgens als raad een keuze 
maken en de consequenties die de keuzes met zich meebrengen aanvaarden.   
Mede naar aanleiding van deze reservering  komt het college met het voorstel om de OZB 
voor eigenaren  van woningen met 2,9 % te verhogen bovenop de trendmatige verhoging van 
2 % 
De VVD fractie realiseert zich heel goed dat we aan de vooravond staan van een aantal grote 
investeringen zoals de zwembaden en het accommodatie beleid, maar vind de keuze van het 
college om af te wijken van de kadernota, waarin is opgenomen om de OZB niet meer dan 
trendmatig te verhogen, geen juiste. 
 
Ook wordt in de begroting de verhoging van de OZB in verband gebracht met de verlaging 
van de afvalstoffen heffing. Onze fractie is overigens zeer content dat het afvaldossier door dit 
college voortvarend is opgepakt, in tegen stelling tot het vorige college, maar de VVD vind 
niet dat door het succes van het beleid betreffende de afvalstoffenheffing, en de daarmee 
gepaard gaande verlaging van de tarieven, reden is om de OZB meer dan trendmatig te 
verhogen. 
Deze twee onderdelen moet je naar onze mening los van elkaar zien.  
 
Een oplossing zou kunnen zijn om het gereserveerde bedrag van de zwembaden naar beneden 
bij te stellen. Op dit moment hebben we nog geen exact beeld van de totale investering die we 
moeten plegen bij de zwembaden. De € 200.000,= is naar onze mening geen onderbouwd 
bedrag. Op de gemeente pagina wordt een totaal te investeren bedrag genoemd van 6 miljoen, 
wat een extra jaarlast met zich meebrengt van € 500.000,=  Gezien de onderzoeken en de 
discussies die er nog moeten plaatsvinden is de noodzaak om in 2009 al gelden te reserveren 
van deze omvang niet noodzakelijk. De VVD fractie stelt voor om de reservering naar 
beneden bij te stellen en  op deze manier een sluitende begroting te krijgen zonder boven 
trendmatige verhoging van de OZB. 
 



Vorig jaar hebben we in de raad een besluit genomen om een tarief differentiatie in te voeren 
omdat er scheefgroei was ontstaan tussen de hoogte van de OZB van woningen en niet 
woningen. Creëer je met het voorstel van het college niet opnieuw scheefgroei? 
 
Wij hebben een amendement voorbereid  om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen 
die we indien nodig in tweede termijn zullen indienen. 
 
 
Een van de keuzes die door het college gemaakt is, is het aanstellen van een coördinator 
plattelandsbeleid. Onze fractie ziet geen meerwaarde in het aanstellen van een coördinator 
voor deze functie. We hebben al een aantal jaren een bedrag van € 75.000,- gereserveerd voor 
plattelands ontwikkeling en de kernen weten de gemeente heel goed te vinden om aanspraak 
te maken op dit budget. Tevens vind de VVD het een taak van het college om regelmatig 
contact te hebben met de besturen van de verenigingen van de kernen binnen onze gemeente, 
in welke vorm dan ook. Mede hierdoor zien we geen enkele toegevoegde waarde in het 
aanstellen van een coördinator plattelandsbeleid. Ook de motivatie om dit uit de WOS gelden 
te financieren is ons niet geheel duidelijk geworden bij de beantwoording van de technische 
vragen. 
 
 
In de begroting wordt gesproken over een onderzoek naar verdere(Europese) subsidie 
mogelijkheden rondom de ontwikkeling van MFA en de zwembaden. De VVD fractie wil het 
college adviseren niet alleen voor deze twee investeringen te kijken naar de mogelijkheden 
van subsidie, maar breder kijken naar de mogelijkheden. De ervaring is dat lang niet alle 
(Europese) subsidie potjes maximaal worden benut. 
 
 
Jan Luuk Stel 
 
Fractievoorzitter VVD 
 
 
 
 
    
 
 
  
 

 
 
 

 
 
   
  


