Vries 3 juli 2012
Reactie Voorjaarsbrief en Perspectievennota
Voorzitter,
De perspectievennota komt deze keer met een omgevingsanalyse. GroenLinks vindt
dat een goede ontwikkeling. Zeker ook de zakelijke manier waarop de punten
benoemd worden. Ook de overige analyses zijn helder en zakelijk.
De tekorten zijn stevig en worden veroorzaakt door korting op het gemeentefonds,
bijstellen van de opbrengsten van grondexploitatie, een aantal knelpunten in de
gemeente die niet uitgesteld kunnen worden, decentralisaties die wel zijn uitgesteld
maar nog niet afgezegd en lagere rente inkomsten.
Kortom ook Tynaarlo voelt de bezuinigingsdrift van Den Haag en de crisis in de
portemonnee. Het is zorgelijk dat er een groter beroep gedaan wordt op
schuldhulpverlening.
Tynaarlo; de gemeente met een hoog voorzieningen niveau en lage lasten voor de
burger. Dit college stelt alles in het werk om het hoge voorzieningenniveau in stand
te houden en daarbij de lasten voor de burger niet meer dan trendmatig te laten
stijgen.
Waar keuzes nodig zijn worden een aantal uitgangspunten gehanteerd:
• Mensen gaan voor dingen
Een prima sociaal uitgangspunt
• Eigen verantwoordelijkheid van inwoners
Prima waar dat kan. We lezen in de voorjaarsbrief dat een hele straat in
Zuidlaren een reanimatie-opleiding heeft gedaan. Een mooi voorbeeld van
inwoners die verantwoordelijkheid nemen. De gemeente heeft een AED
(Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar gesteld op een openbaar
toegankelijke plek. GroenLinks heeft een voorstel voorbereid om meer AED’s
openbaar toegankelijk te maken. Het blijkt dat hier provincie breed al een
initiatief voor is gestart en we wachten die ontwikkelingen nog even af. Als dat
niet vlot genoeg gaat komen we bij de begroting voor 2013 alsnog met ons
voorstel.
• Profijtbeginsel
Daarover zijn we kritisch. Het profijtbeginsel is vaak kortzichtig en vormt dan
een bedreiging voor bijvoorbeeld preventie, solidariteit of collectieve
voorzieningen. Groenlinks zal daarop letten in de uitwerking. We moeten
daarin zoeken naar de juiste balans.
• Drie hoofdkernen met goede bereikbaarheid van voorzieningen
Dat vraagt bijvoorbeeld om goed openbaar vervoer. Op dit moment bereiken
ons veel klachten over de beperkte mogelijkheden om de OV-chipkaart op te
laden of zelfs maar het saldo te controleren. Daar is de balans nog niet in
gevonden.
• Voorzieningen:
o algemeen en collectief boven individueel
o meer preventief dan curatief
Er wordt gesproken over het overdragen van voorzieningen in kleine kernen
aan particulier initiatief. Eigen verantwoordelijkheid van inwoners betekent wat
GroenLinks betreft niet alleen het afschuiven van taken maar ook organiseren
dat zaken goed geregeld zijn. Dat particulier initiatief is wat GroenLinks betreft
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bij voorkeur een collectief initiatief. De gemeente mag het ontstaan daarvan
actief stimuleren.
Het college is ook van plan een groot beroep op de ‘civil society’ te doen om mee te
denken over het realiseren van een aantal taakstellingen. Prima om samen te
bedenken hoe zaken anders en beter kunnen. GroenLinks vraagt om een plan van
aanpak en planning hiervoor zodat voor iedereen duidelijk is hoe het proces zal
verlopen.
Het college stelt voor om zo veel mogelijk voorzieningen overeind te houden en een
aantal knelpunten aan te pakken (verkeer, sport en Brinkenplan). Daarvoor worden
de beschikbare reserves aangewend. De ARGI wordt ingezet en ook de Essent
gelden worden ingezet. Er wordt maximaal geïnvesteerd in de voorzieningen en
kwaliteit van de leefomgeving. GroenLinks ondersteunt dit van harte.
Waar GroenLinks niet meer in wil investeren is het vliegveld. Met de jarenlange steun
zijn flinke reserves opgebouwd en ook de baanverlenging kost minder dan
gebudgetteerd. Het kan niet zo zijn dat dit particulier initiatief nog langer aanspraak
blijft maken op schaarse collectieve middelen. Dat het vliegveld nu een belangrijke
rol gaat spelen in het toerisme voor de gemeente Tynaarlo zien wij niet. De meeste
toeristen verlaten onze gemeente juist via het vliegveld.
Voor het overeind houden van voorzieningen is structureel geld nodig en dat wordt
voor een deel gevonden in een verhoging van de OZB. Deze lijkt fors maar is in
combinatie met de verlaging van de rioollasten acceptabel omdat de gemiddelde
lasten niet meer dan trendmatig stijgen. Tegelijk worden de lasten zodanig verdeeld
dat de sterke schouders ook de zwaarste lasten dragen. We hebben begrepen dat
CDA en CU met een voorstel komen om de lasten voor ondernemers niet te fors te
laten stijgen. Daar zullen we welwillend naar kijken mits er ook volledige dekking voor
is.
De perspectievennota stoeit met onzekerheden, de effecten van de juni circulaire
moeten nog verwerkt worden en de verkiezingen in september kunnen flinke invloed
op het beleid uit Den Haag hebben. Naast maatregelen om bezuinigingen op te
vangen is er ook een visie nodig om uit de crisis te komen. Dat geldt voor den Haag
maar ook college gaat daarmee aan de slag: Tynaarlo in 2030.
Wat GroenLinks betreft wordt Tynaarlo een dynamische samenleving met veel
collectieve initiatieven die bijdragen aan een duurzame, groene en solidaire
samenleving. We hebben behoefte aan veel nieuwe plannen want we kunnen de
huidige problemen niet oplossen met dezelfde ideeën die ze veroorzaakt hebben.
Alleen op die manier blijft Tynaarlo de gemeente met een hoog voorzieningen
niveau, een gezonde leefomgeving en lage lasten voor de inwoners.

