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Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012
Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder in en kiezen
daarbij heel zorgvuldig onze tekst. Daarin valt het woord vakantie niet. Dit om ons
moverende redenen, om het eens mooi te zeggen. Dat we op vakantie zijn weet onze directe
omgeving en is uiteraard ook gemeld aan de griffier.
Dit jaar werd onze vakantie publiekelijk meegedeeld in de pers en werden wij (mijn vrouw
en ik) daarop aangesproken. Dat waren dus lezers van het DvhN. Ik constateer dat ik de pers
meer haalde tijdens mijn absentie dan dikwijls daarvoor bij mijn presentie. Best wel aardig.
Dit introotje is gebruikt om toch wat aandacht te besteden aan de problematiek waar onze
gemeenteraad mee worstelt. Ik wil het niet nalaten daar in deze algemene beschouwingen
wat woorden aan te wijden door te constateren dat we er de laatste maanden een ‘potje’
van maken. Ik eindigde de beschouwingen bij de Perspectievennota 2011 met de spreuk ‘
Wijsheid is beter dan macht ‘, (een citaat uit het Bijbelboek Prediker 9, 16). Hoewel er toen
best al spanningen waren konden we toen nog niet vermoeden dat dat zou uitdraaien op
een collegecrisis waarvan wij de gevolgen vandaag nog kunnen proeven. Helaas. Nog maar
een citaat uit dezelfde bron:
‘Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw
van een heerser …... Wijsheid is beter dan wapengekletter ……….’
En voor de goede orde: deze woorden richt ik tot ons allemaal. Laten we er met elkaar toch
een goede laatste termijn in deze raadsperiode van maken.
Perspectievennota 2012
Het wordt menens. Nú zullen er toch echt keuzes gemaakt moeten worden voor de lange
termijn. Het college is zich daarvan bewust geweest. De perspectievennota ademt die sfeer.
Wij willen deze Perspectievennota kwalificeren met de titels: Moedig en Inventief. Ik wil
proberen de grote lijnen in deze nota te pakken.
Moedig
In het kader van de nationale en internationale ontwikkelingen wordt gesteld dat deze aan
Tynaarlo niet voorbijgaan. Aan lokale ontwikkelingen spelen vooral ook de inkomsten vanuit
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het OBT een rol: neerwaarts bijgesteld naar € 200.000. O.i. te verwachten en terecht.
Blijkbaar verwacht niemand binnen een redelijke termijn een opleving in de bouwwereld?
Ondanks het feit dat er geen duidelijkheid is vanuit Den Haag en dat ook nog wel even kan
duren, presenteert het college deze perspectievennota in een meerjarig perspectief: een
tekort van € 1,6 miljoen oplopend tot € 3 miljoen in 2016.

Onder het hoofdstuk Korte termijn ( pag.7 en uitgewerkt op pag. 13)) staan de
uitgangspunten voor het ‘ombuigingsbeleid’ omschreven:
• Mensen gaan vóór dingen
• Het profijtbeginsel wordt zo veel mogelijk toegepast
• Preventieve voorzieningen gaan voor curatieve voorzieningen
• Drie hoofdkernen
• Groter beroep op individuele burgers etc.
Dat zijn uitgangspunten waar de ChristenUnie zich in kan vinden. Aan elk daarvan kan een
brede beschouwing besteed worden. Dat doe ik nu maar niet.
Duidelijk is dat de overheid, dus ook de gemeentelijke, dus ook wij een terugtrekkende
beweging zullen maken, nu en in de toekomst. Het college kijkt al naar 2030.
Het zal niet eenvoudig worden met minder middelen.
Terugtreden mag overigens nooit zich distantiëren worden. De overheid is en blijft onder
meer een ‘schild voor de zwakken’ en dat zal zo moeten blijven. Vooralsnog met minder
middelen.
En, om maar niet meer te noemen in dit verband, ook het profijtbeginsel mag geen doel op
zichzelf zijn. Als belastingbetalers hebben allen recht op de aanwezigheid van de
noodzakelijke basisvoorzieningen. Ik denk hier bijvoorbeeld slechts aan de kosten voor de
zorg in relatie tot de discussie over zorg aan ouderen, maar die niet alleen. Een
basisvoorziening daarvoor is de AWBZ met desondanks steeds toenemende eigen bijdragen.
Dat de AWBZ gerestaureerd moet worden lijkt ons een gegeven.
In ditzelfde hoofdstuk meldt u gelden vanuit de Essent reserve aan te wenden en u deelt en
passant mee per ultimo 2013 een bedrag in de Argi zijnde € 0 verantwoord te vinden. Wij
noemen beide zaken moedig maar voor wat de Argi betreft: ‘zo zout hebben we het nog
nooit gegeten’. Ik kom daar nog op terug.
Ook de omgevingsanalyse is een welkom onderdeel van de perspectievennota wat de
ChristenUnie betreft.
Inventief
Dan kom ik zo langzamerhand bij het ‘klapstuk’ van vandaag. De kaders voor de begroting
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2013. Hier vinden wij het college werkelijk inventief bij het aandragen van nieuwe
elementen om de begroting meerjarig sluitend te maken en ook nog voor € 2.745.000 aan
nieuw beleid te kunnen realiseren. Knap hoor!
Als er niets zou gebeuren eindigt de begroting met een tekort van € 1.597.346 (op de euro
nauwkeurig). Maar er gebeurt zoveel, als de raad vandaag meegaat, dat het eindresultaat
voor 2013 € 51.629 positief wordt. Dat is nog knapper!

De vraag is natuurlijk hoe dat komt.
• Antwoord nr. 1 is: verhoging van de collectieve lastendruk met een verhoging van de ozb
met 11,5%.
• Antwoord nr. 2 is: incidenteel geld gebruiken voor enkele structurele zaken
• Antwoord nr. 3 is: (samenvatting) een aantal zaken niet of anders gaan doen.
• Antwoord nr. 4 is: de taakstelling voor de bedrijfsvoering wordt opgehoogd
Het zou hier einde verhaal kunnen zijn. Toch maar niet.
Een hot‐item zou vandaag de ozb kunnen zijn.
Zoals waarschijnlijk de meesten van ons greep ik onmiddellijk naar de gemaakte afspraken
m.b.t. de maximale jaarlijkse lastendruk in het collegeprogramma ‘Samen investeren in de
toekomst'. Dat deed ik uiteraard niet in de veronderstelling dat de weergave in de stukken
van het college niet zou kloppen. Maar toch……. Safety first. Op pagina 20 vinden we de basis
voor dit voorstel. Dat samen met de uitleg door de portefeuillehouder op de
voorlichtingsavond van 12 juni maakt de zaak helder. Ik denk hier vooral ook aan de link naar
het Gemeentefonds. Het predicaat inventief vindt ook in dit onderdeel zijn oorsprong.
De ChristenUnie kan zich vinden in dit onderdeel van de voorstellen van het college; dus de
punten 1 t/m 4 op pag. 20: Verhoging collectieve lastendruk. Die blijft 2%, vooral dank zij de
afschrijvingstermijn voor de riolering naar 50 jaar. Wij vermogen niet in te zien om welke
reden de verhoging van de ozb en de reductie op de rioleringskosten niet gekoppeld kunnen
worden. Het resultaat geldt toch? Dat resultaat is een beperkte verhoging van de
lastendruk. Dat is een goede zaak voor ons allemaal en vooral voor de
minderdraagkrachtigen.
Essentreserve en Argi
We hebben de Essentreserve lang in stand kunnen houden. Er werden wel aanvallen op
gedaan, zelfs vergaande. Uitgangspunt was en is voor de ChristenUnie dat de opbrengsten
vanuit deze reserve ten minste de vroegere opbrengsten uit de aandelen Essent zouden
compenseren. Dat moet wat ons betreft zo blijven.
De rentederving wordt weliswaar een structurele post op de begroting, maar Beheer en
Sport moeten dat op gaan brengen. Kan dat en hoe lang kan dat?
Het gevaar lijkt ons aanwezig dat de Essentreserve vooralsnog de Argi gaat vervangen. Het is
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logisch dat de post van € 4 miljoen voor de voorziening De Bronnen zo maar niet uit deze
reserve kan komen. Aanvulling vanuit de Arca is wat de ChristenUnie betreft reëel.
Desondanks blijft dat de Argi eind 2013 gedaald is naar € 0 en het college vindt dat
verantwoord!!!
Wij vinden het griezelig en vragen het college zichtbaar te maken wat daarvan de gevolgen
voor de Essentreserve kunnen zijn. In alle gevallen wil de ChristenUnie het eerder genoemde
uitgangspunt voor deze reserve handhaven.
Er blijkt reden te meer te zijn om de zgn. mee te nemen gelden zoveel mogelijk ten gunste
van de Argi te laten komen. Zoals bekend is daarover bij de behandeling van de Jaarrekening
2011 een motie aangenomen. Om die reden is de ChristenUnie nú akkoord met de
bestemming van het resultaat 2011 zoals het college voorstelt.
Wellicht is er nog een andere bestemmingsreserve aan te wenden? We moeten toch
liquiditeit houden?
Afronding
Mijn spreektijd in eerste termijn zal er zo langzamerhand wel op zitten. Er is nog veel meer
te zeggen. Met elkaar zullen we er wel een heel verhaal van gemaakt hebben.
De ChristenUnie heeft veel waardering voor deze Perspectievennota en dankt allen die aan
de totstandkoming daarvan hebben gewerkt. De predicaten Moedig en Inventief laten we
staan. Dit houdt ook in dat de ChristenUnie de voorstellen van het college steunt.
Ik wens u mede namens de hele fractie van de ChristenUnie veel wijsheid en zegen toe, Gods
zegen. In veel kerken en door veel christenen wordt daarvoor gebeden.
Fractie ChristenUnie
3 juli 2012
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