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Voorjaarsbrief en perspectievennota.
Voorzitter, om de kaders te stellen en richting te kunnen geven voor het opstellen van de
begroting het jaar daar op volgend, moet niet zo moeilijk zijn. We weten wat er jaarlijks aan
vaste lasten en geoormerkte zaken wordt uitgegeven. Ook weten we wat ons wettelijk, is en in
de nabije toekomst wordt opgelegd. Daarnaast kunnen, voor zover de raad daarmee akkoord
gaat, de speeltjes van de collegepartijen worden gehonoreerd. Dat laatste moet niet zo
moeilijk zijn gezien de helft + 1 overloper een vast gegeven is voor een meerderheid in deze
raad. Mocht je onverhoopt niet die meerderheid hebben, dan loop je gewoon als coalitie de
raadszaal uit, zodat er niet gestemd kan worden. Het wordt anders als er een groter draagvlak
is vereist. Argumenten en overredingskracht zouden dan uiteindelijk een ruimere meerderheid
kunnen opleveren. Dat kan niet als de verhoudingen in de Raad verziekt zijn en we
pluchejagers in ons midden hebben die, op kosten van de gemeenschap, hun ego willen
strelen met speeltjes als MFA’s, groen projecten en speculeren met gronden. Voeg daar nog
aan toe een kadaverpolitiek en je snapt waarom de verhoudingen, tot op het bot, in de Raad,
zijn verziekt.
Zo’n 20 jaar ben ik nu in de gelegenheid gesteld er iets van te vinden en er iets aan bij te
mogen dragen. We hebben het dan over het kaders aanreiken en richting gevend dat moet
leiden tot een begroting voor het volgende jaar die als alles meezit in oktober/november door
de raad wordt geaccordeerd. Ik moet ook elk jaar weer vaststellen “leuke reacties” te
ontvangen”, maar ….. was ook de boodschap niet opportuun volgens de coalitie. Bedankt
voor de moeite en na afloop mag u meedelen in warme hap met de voltallige raad. Soms heb
je dan het gevoel aan te zitten aan het galgenmaal. Thuis zouden ze het eerder benoemen als
het laatste avondmaal. Maar dat gaat mij weer te ver. Dit jaar zal het niet anders zijn. Met
andere woorden we hebben met elkaar ons huiswerk gedaan, maken de aan ons beschikbaar
gestelde 10 minuten spreekrecht voor de bühne vol en dat was het dan. Want alles staat
immers al vast en daar wordt niets meer aan gewijzigd. In hoeverre de media de winnaar zal
aanwijzen van deze voorleeswedstrijd zal me benieuwen. Alle fracties zijn blij, dat zeggen ze
tenminste, en daar moeten we het dan mee doen. Verder natuurlijk veel kritische opmerkingen
en vooral geneuzel dat de vinger aan de pols zal worden gehouden omdat dat natuurlijk goed
staat.
Toch wil ik, al was het alleen maar voor mijn eigen gemoedsrust, enige zaken aan de orde
stellen dan wel benoemen. Beter een korte schrik dan een lang misverstand zou ik willen
zeggen. Ik ga er vanuit dat we het bestemming overschot 2011 daarbij kunnen betrekken

omdat ruim 546.000 euro een nieuwe bestemming kan krijgen. In de vorige raad heeft deze in
haar wijsheid de resultaatbestemming van 2 miljoen, komende uit het boekjaar 2011
doorgeschoven naar de algemene middelen. Ook ga ik er vanuit dat die zaken die al liepen, bij
elkaar zo’n 1 ½ miljoen aan projecten, als betrouwbare overheid worden afgemaakt in het
boekjaar 2012. Houden we nog over een slordige 546.000 euro om die een nieuwe
bestemming te geven. Allereerst maken wij ons zeer ongerust over het graaien in de pot
Essent-reserve. Voor 2013 zo stelt het college voor, wordt daar 2.7 miljoen uitgehaald. De
vraag is hoelang we daarmee kunnen doorgaan. De aandelen vroeger, leverde ruim 4 ½ ton
dividend uitkering op, om daarmee structurele lasten mee af te dekken. Dit geld nu andere
bestemmingen te geven geeft spanningen op onze structurele uitgaven.
Onze vraag is “Hoe denkt de raad in de latere toekomst hiermee om te kunnen blijven
gaan”.
Ondanks dat de raad in een vorige vergadering de reservebestemmingen niet heeft
aangenomen , deelt het college mede in de onderliggende stukken daar eigenlijk geen
boodschap aan te hebben en heeft de posten gewoon in de perspectiefnota opgenomen. Er
vanuit gaande dat de raad waarschijnlijk dit over het hoofd zal zien. We kunnen door aan te
geven dat we niet akkoord gaan met het gevraagd besluit de perspectieven nota vast te stellen,
de zaak afsluiten. Volgens ons moet dat zoal niet gebeuren omdat we met het ter
kennisneming, het college alleen richting geven zodat deze de begroting 2013 kan opstellen.
Maar dat terzijde.
Waar knelt het in onze gemeente en dienen we, zeer snel, tot actie te komen. Allereerst dienen
we wel heel snel voor 2014 het achterstallig onderhoud aan de wegen te hebben opgelost. Dat
zal in de miljoenen belopen. De 546.000 euro zou daarvoor gedeeltelijk kunnen worden
ingezet. We hebben namelijk geen probleem dat er dit jaar een aanvang mee wordt genomen.
Is trouwens goed voor de werkgelegenheid zo dachten we.
We moeten ook nog een discussie aangaan:” Hoe om te gaan met het speeltje van de PvdA
“de MFA’s””. Zoals we nu kunnen overzien en we zouden niets doen, betekent dat het dan
zittend college in 2015/16 voor grote financiële problemen zal worden geplaatst. Ga er vanuit
dat dit o.a. leefbaar Tynaarlo zal zijn. De gerealiseerde MFA’s drukken dan op onze begroting
en betekent tonnen aan extra uitgaven. We moeten dus nu al ingrijpen dan wel voorzieningen
treffen dat het realiseren, zoals in 1e instantie is bedacht, kan worden bekostigd zonder dat dit
problemen geeft op de meerjaren begrotingen. Met andere woorden, we dienen ene en ander
te herzien. Wel zal de raad groen licht moeten geven voor het realiseren van een brede school
in de kern Vries. De huidige locatie van de OBS kan daar prima voor dienen. Tijdelijk
noodlokalen situeren bij de Holtenhoek en bulldozers voor de OBS de Vijverstee. De bouw
creëren van het terrasmodel en qua ruimte het stukje groen voorziening, tussen de bult en
school, toevoegen aan de openbare ruimte. Daarmee bereikend dat de school mooi centraal in
het dorp blijft, de kosten warmtehuishouding gereduceerd zal zijn en het Christelijk en
openbaar onderwijs onder 1 dak komt.
Dan het afval. In de begroting dient een fors bedrag te worden opgenomen om ondergrondse
containers in deze gemeente te kunnen plaatsen. Alles in een keer zal financieel zwaar gaan
wegen. Ook de uitvoerbaarheid zal financieel problemen kunnen geven. Tevens zal materiaal
moeten worden aangeschaft zodat het ophalen etc. in eigen beheer kan worden gedaan. Dat is
vele malen goedkoper. We hoeven namelijk geen winst te draaien. We zouden dan dit jaar
willen beginnen en een flinke post op de begrotingen van 2013 /14 mee nemen.

Dat betekent natuurlijk dat er wat zaken dienen te worden geschrapt omdat genoemde zaken
prioriteit hebben. Zoal stellen we de raad voor het Brinkenplan te schrappen. Dit is een post
van 745.000 euro. Tellen we daarbij de 2 ton van het centrumplan Vries dan hebben we bijna
1 miljoen te pakken. Verder willen we voorstellen de punten 10, 13, 14, 27,28,34,36, en 37 te
schrappen. Dit levert ruim 426000 euro op. We willen de raad voorstellen om de afschrijving
riool zoals het college voorstelt te laten voor wat het was. Gewoon binnen de 25 jaar. De 24
euro korting richting de inwoners komt dan te vervallen. Tegelijkertijd zijn we geen
voorstander om de ozb met 11 ½ % te verhogen. De gebruikelijk 3 % is meer dan genoeg en
levert dan 2 ½ ton op. (11,5 % OZB brengt bijna een miljoen op)
Daarmee voorzitter hebben we wat betreft de begroting 2013 alles gezegd en hopen dat dit
zijn weg zal vinden. In het najaar zien we wel wat er van terecht is gekomen.

