Bijdrage VVD najaarsnota 2010/begroting 2011.
Mdv
Het college van B&W geeft in de Najaarsnota 2010 een tussentijds overzicht van het lopend
begrotingsjaar. Het is de laatste mogelijkheid voor B&W om aanpassingen in de begroting
2010 aan te geven.
In de Najaarsnota wordt inhoudelijk ingegaan op onderwerpen die effect hebben op de
financiële positie van de gemeente. Na het verwerken van de mee - en tegenvallers blijft er
een positieve resultaat over.
Op blz 25 bij het onderdeel 5, de bedrijfsvoering, geeft het college aan dat we gedwongen
worden tot drastische ingrepen in de financiële huishouding van de gemeente.
De VVD wil haar steun uitspreken voor de ingeslagen weg en wenst het college en de
organisatie succes om te komen tot de beoogde doelstellingen.
Op een aantal terreinen staan bezuinigen door de overheid in de komende jaren centraal.
De uitkomsten van deze maatregelen treffen onze gemeente rechtstreeks. Het is zeer
aannemelijk dat ook op gebieden als zorg en sociale zaken wordt gekort. Daarnaast is de som
van de algemene uitkering van het rijk, het potje dat Den Haag vult en dat de gemeente benut
lager. In het ‘overgangsjaar’ 2011 zal er duidelijkheid moeten komen hoe en waar we moeten
bijstellen.
De door het college gekozen werkwijze om te komen tot een sluitende meerjaren begroting
wordt door de fractie van de VVD onderschreven.
Het doet de fractie van de VVD deugd dat de evaluatie van de inzet van de toezichthouders
aanleiding voor het college is geweest om met ingang van 2011 over te gaan tot een bredere
inzet van BOAs.
Voor wat betreft de uitwerking van de verschillende komplannen in onze gemeente wil de
VVD fractie de toezegging van het college dat er geen onomkeerbare besluiten genomen gaan
worden in de afzonderlijke kernen, voordat de invloed van de ontwikkelingen in de ene kern
op de mogelijkheden van de andere kernen volstrekt duidelijk is.
In de visie van de VVD kunnen de ontwikkelingen in de drie hoofdkernen niet los van elkaar
worden gezien, maar moeten deze ontwikkelingen als onlosmakelijk aan elkaar verbonden
worden beschouwd.
De woningbouw opgave voor de gemeente Tynaarlo binnen de regiovisie en demografische
ontwikkelingen voor onze gemeente, moeten als input dienen voor de aantallen te bouwen
woningen binnen onze gemeente.
Eerder is door de VVD gesteld dat eerst de mogelijkheden, als inbreiding en herontwikkeling
voldoende moeten zijn onderzocht zijn voordat er daadwerkelijk met de werkzaamheden voor
nieuwe uitbreidingsplannen wordt gestart.
De fractie van de VVD wil ook haar twijfels uitspreken over het hoge ambitie niveau van de
nieuwe wijk De Bronnen.
Nogmaals wil onze fractie extra aandacht vragen voor de huisvestingsmogelijkheden voor de
starters op de woningmarkt.

Tot voor kort werd aangenomen dat een krimp van de inwonersaantallen binnen onze
gemeente nagenoeg onmogelijk zou zijn.
Nieuwe studies geven aan dat een krimp van de bevolking en daarmee samenhangend een
geheel andere leeftijdsopbouw zeer waarschijnlijk zijn.
Deze gegevens zullen van zeer grote invloed op de behoefte aan gemeenschappelijke
voorzieningen zijn.
De VVD is van mening dat de behoefte aan met name de Multifunctionele accommodaties
getoetst moet worden aan deze nieuwste gegevens en uitgangspunten.
Deze gegevens, en een andere financiële realiteit, maken het noodzakelijk dat we het ingezette
beleid met betrekking tot de MFA’s tegen het licht houden en waar nodig aanpassen aan de
noodzakelijke en toekomstige behoeften.
Ingewonnen informatie heeft ons duidelijk gemaakt dat er voor de sanering van de locatie die
beoogd is voor de MFA in Tynaarlo mogelijk gebruik zal worden gemaakt van een leeflaag
sanering.
Graag wil de VVD van het college de toezegging dat er op korte termijn duidelijkheid is over
de wijze van sanering en de gevolgen.
Als het zo is dat er sprake is van deze uiterst beperkte wijze van sanering vragen wij ons af of
het verstandig is om een terrein waar een zo grote vervuiling aanwezig blijft, de beoogde
bestemming te geven en op de nu voorziene wijze te gaan gebruiken.

Tijdens de behandeling van de cultuurnota, eerder dit jaar, zijn door de VVD al enige
opmerkingen gemaakt over de 1% regeling voor Kunst.
Gezien de huidige financiële positie is het voor VVD niet vanzelfsprekend dat deze regeling
blijft.
Wij vragen het college vanaf heden af te zien van deze kunstregeling.
Als blijkt dat in de toekomst de financiële uitgangspunten daartoe aanleiding geven kunnen
we besluiten eventueel een inhaalslag te maken.
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