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Behandeling begroting 2011 en najaarsnota 2010 
 
Het verhaal van het college is stevig aangezet. 

• grote zorgen 
• een sterk verslechterend financieel perspectief 
• “zwaar weer” 

De financiële crisis is ontstaan door een dolgedraaid markt denken dat economische groei en 
koopverslaving bleef stimuleren met steeds grotere schulden.  
Vlak na het uitbreken van de crisis waren er velen die vonden dat we bij de wederopbouw niet 
dezelfde fouten moesten maken. 
Helaas ontbreekt dat inzicht bij het nieuwe kabinet. Er wordt hard bezuinigd om de staatschuld zo snel 
mogelijk terug te terugdringen in plaats van sociale en duurzame hervormingen door te voeren.  
 
De rekening komt bij de burgers en vooral de kwetsbare burgers terecht. 

• Alescon krijgt minder geld,  
waardoor minder mensen met een beperking aan het werk komen 

• Het werkdeel (van WWB) wordt flink gekort,  
waardoor minder mensen vanuit de bijstand naar de arbeidsmarkt terug zullen te keren 

• en ook voor de WMO is veel minder geld waardoor participatie voor iedereen in gedrang komt 
 
De rekening en voor een groot deel de uitvoering van deze maatregelen komt ook bij de gemeente 
terecht en daar maakt het college zich terecht zorgen over. 
 
Gelukkig staat Tynaarlo er niet slecht voor:  

• Tynaarlo heeft van de Drentse gemeentes de laagste lasten voor haar burger, 
• Het weerstandsvermogen is nog steeds op orde.  
• Het cluster economie presenteert alweer groeipercentages van 1,5% en 2% 
 

De gemeente Tynaarlo heeft hierdoor de mogelijkheid om de dreigende afbraak van onze welvaart bij 
te sturen en te verzachten. GroenLinks blijft zich inzetten voor de kwestbare inwoners, voor natuur, 
milieu en cultuur want daarmee bouw je aan echte welvaart die gebaseerd is op welzijn.  
 
De begroting voor 2011 is, door het aanhalen van de broekriem en enkele incidentele bezuinigingen, 
sluitend maar het meerjaren perspectief is deze keer niet ingevuld. 
Dat is verstandig. Er is op dit moment te veel onzekerheid. De werkelijke bezuinigingen waar we mee 
te maken krijgen zijn nog niet duidelijk en ook het collegeprogramma is nog niet uitgewerkt. 
In zo’n situatie bezuinigingen doorvoeren is gevaarlijk. Voor je het weet maak je zaken onnodig kapot 
waar jarenlang aan gebouwd is. Wat eenmaal gesloopt is krijg je waarschijnlijk nooit meer terug. 
Keuzes in de begroting moeten gemaakt worden binnen de kaders van het uitgewerkte 
collegeprogramma. Het pakket van beleid, stimulering, investeren, hervormen en eventueel 
bezuinigen moet integraal toewerken naar de gewenste toekomst.  
 
Met de keuzes die gemaakt zijn in het incidentele beleid kunnen we deze keer instemmen. Het is 
echter niet de lijn die we door willen trekken in het meerjarenperspectief.  
 
Bijvoorbeeld de bezuiniging op groen onderhoud heeft ongunstige effecten. De aanblik wordt 
onverzorgd. In zo’n omgeving voelen mensen zich minder veilig en de drempel om vuil te laten 
zwerven wordt ook lager. Door een minder verzorgde wijk lok je bij wijze van spreken ongewenst 
gedrag uit dat je daarna weer moet gaan handhaven. 
 
Waar de gemeente behoefte aan heeft zijn investeringen om de sociale structuur te verstevigen, om 
een gezonde leefomgeving te bieden en ongelijkheid te bestrijden. De overheid is bij uitstek de partij 
die kan investeren in zaken waar we op langere termijn ook nog iets aan hebben. Waar het blikveld 
van “de markt” over het algemeen op korte termijn is gericht kan de overheid prima werken aan  
het veiligstellen van ons welzijn.  
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Het college laat in de najaarsnota mooi zien hoe gunstig dat uitwerkt. 
 
Ons budget voor een duurzame leefomgeving (een echt lange termijn doel) was 90.000 Euro. Met de 
(najaarsnota pagina 88) SLOK (Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid) subsidie (146.000 Euro) 
wordt dat budget meer dan verdubbeld. De provincie waardeert de consequente aandacht voor 
duurzame investering van de gemeente Tynaarlo en voegt daar nog eens 973.000 Euro aan toe op 
basis van een klimaatcontract.  
Hiermee garanderen we dat in de gemeente Tynaarlo ook in de toekomst een gezonde, uitnodigende 
plek is om te wonen, elkaar te ontmoeten, te werken en te genieten van het leven.  
De consequentie van dit beleid is dat er in deze tijd van crisis ruim een miljoen Euro extra in onze 
lokale economie gestopt wordt. 
 
U merkt wel GroenLinks is nog altijd trots op dit college maar we blijven ook kritisch. We willen 
namelijk graag weten wat de gemeente nu precies met de provincie heeft afgesproken in het 
klimaatcontract. 
 
Als we dan toch de kritische bril op hebben laten we dan meteen even naar de gemeentelijke 
organisatie kijken. Volgens de begroting kan het wel een paar onsjes minder. Naast de taakstelling die 
al gerealiseerd is komt daar nog een extra taak van 2,5 miljoen boven op. Is dat wel realistisch? Hoe 
past dit in het beeld dat we voorzichtig zijn met het inzetten van bezuinigingen die straks misschien 
niet nodig blijken te zijn? Waarom vullen we hier het meerjaren perspectief wel in? 
 
De organisatie krijgt steeds meer taken toegeschoven en moet de bijbehorende inhoudelijke kennis en 
competenties opbrengen en in de organisatie integreren. Daarnaast wordt de verantwoordingsplicht 
steeds omvangrijker want de “hogere” overheden blijven de overgedragen taken wel controleren.  
 
Ook de provincie is van plan om taken af te stoten richting de gemeente. Daarom de volgende vragen: 
Hoe staat het met de provincie nieuwe stijl? Wat komt er terecht van de intensieve dialoog met de 
gemeente? Wat GroenLinks betreft is het nog steeds oorverdovend stil. 
Hoe passen de culturele en sociale allianties tussen gemeente en provincie hier in? 
 
Nog even terug naar de ambtelijke organisatie. De klantcontactkampioenen staan boven in de 
landelijke ranglijst maar worden om secondes achter de broek gezeten! (najaarsnota pagina 44)  
Deze mensen hebben bewezen dat ze de kunst onder de knie hebben. Zelfs als de wachttijd bij het 
loket, buiten hun schuld, 2 minuten langer wordt weten ze de klanttevredenheid op peil te houden. 
Geef ze wat ruimte en leg die stopwatch weg.  
 
De vraag is hoe de taakstelling hier gaat doorwerken. Wat gebeurt er als we bij dit visitekaartje van de 
gemeente ook genoegen nemen met een 5 zoals bij het groenonderhoud, ons groene visitekaartje.  
 
Klantvriendelijkheid is een groot goed, dat geldt ook voor het WMO loket. Maar waarom willen we dat 
80% van onze inwoners het WMO loket kent? Dat is toch geen maatschappelijk doel? (Begroting 
pagina 80). We moeten de gemeentelijke diensten niet gaan promoten alsof het afwasmiddel is.  
 
De nieuwe clusters, doelstellingen en kengetallen roepen bij GroenLinks nog meer vragen op. 
Bijvoorbeeld de titel van cluster 2: “Verkeer en Mobiliteit” spreekt GroenLinks erg aan maar tot onze 
teleurstelling gaat het slechts over verkeer en niet over het veel bredere begrip mobiliteit wat zich veel 
beter leent voor integraal beleid. 
 
Dan het cluster Openbare orde en Veiligheid en met name de brandweer 
Gelukkig worden de rookmelders nog steeds genoemd met heel duidelijke doelstelling. De wijze 
waarop is nog steeds niet duidelijk! Helaas wordt er vooral ingezet op de het halen van de 
opkomstnorm. We lezen namelijk in de najaarsnota (op pagina 33 en 34) dat de brandweer vaker 
uitrukt voor loze meldingen dan voor een echte brandmelding. In 2010 hadden we als doel een 15% 
reductie van valse meldingen maar dat wordt niet gehaald. Het lijkt ons zonde en demotiverend om 
steeds netjes binnen de opkomstnorm bij een loze melding aan te komen.  
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Het cluster Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Op pagina 94 wordt benoemd het uitvoeren van prestatieafspraken met de corporaties. In de 
najaarsnota lezen we niets over de voortgang van de prestatie om ouderen en starters voldoende 
kans te geven op de woningmarkt. GroenLinks wil graag weten wat de prestatieafspraak was en wat 
de status daarvan nu is. 
 
Cluster Economische zaken 
GroenLinks is geen voorstander van het opzetten van websites met informatie over subsidies. 
Bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en Syntens bieden dat soort informatie. Ook een website voor 
recreatieve producten raden we af. Op provinciaal niveau worden die producten al gepromoot en daar 
betalen we aan mee. Daar komt nog bij dat de recreatie ondernemers niet eens meebetalen aan de 
TIPS. Die rekening pakt de gemeente ook al op en dat is genoeg. 
 
Cluster onderwijs 
De doelstelling is om het aantal vroegtijdige schoolverlaters met 5% te verlagen. Volgens de 
najaarsnota was het aantal vroegtijdige schoolverlaters op 1 september al 2x zo hoog. Is die 5% dan 
niet veel te laag en welke middelen zijn er om deze doelstelling te halen? 
 
Samenvattend:  
Iedereen is gewaarschuwd en zal moeten nadenken hoe we in de komende jaren, ondanks het beleid 
van het nieuwe kabinet, het welzijn op niveau kunnen houden. De gemeente Tynaarlo staat er relatief 
goed voor. De begroting is sluitend maar er zijn nog wel enige kanttekeningen te plaatsen bij een 
aantal beleidsdoelen. Voor de komende jaren is van belang om het beleid, dat in grote lijnen in het 
college akkoord is afgesproken, uit te werken en met minder middelen uit te voeren. GroenLinks 
verwacht eerlijke en duurzame afspraken. 
 
Tot slot wil ik nog een pluim uitdelen aan de vrijwilligers van de bel bus: 
6000 ritten vrijwilligersvervoer werden er verwacht, het zijn er 16000 geworden. 
WAT EEN PRESTATIE! 


