
 
 
 
 
Najaarsbrief 2012 & Begroting 2013 

 

Structureel een kwart miljoen over. Dat kun je mee binnenkomen. Daarnaast 

ook nog incidenteel een 4 ton. Goed begin van de Najaarsbrief. De toonzetting 

is positiever dan voorzien ten tijde van de publicatie van de Perspectievennota. 

Maar dan……:   

 

5 Miljoen van de Essent-gelden naar de weerstandscapaciteit. Dat voelt even 

niet lekker. Tot nu toe is het CDA ervan uitgegaan dat de Essent-gelden zoveel 

mogelijk in tact gehouden moeten worden i.v.m. de financiering van de 

bedrijfsvoering. En nu dit.  

Wij begrijpen echter de motivatie en zien het redelijke ervan in. Zeker ook nu al 

een aantal jaren in de bedrijfsvoering succesvol stevig bezuinigd wordt. Een 

woord van waardering naar het ambtenarencorps is hiervoor op zijn plaats. Het 

beleid wordt scherp aan de wind gevoerd. Het aantal wezenlijke aanpassingen 

op de begroting voor 2012 is feitelijk beperkt. Ook aan die al jaren bestaande 

wens van het CDA wordt steeds beter invulling gegeven. Conclusie: het bestuur 

doet het heel fatsoenlijk. 

 

Interessanter vindt het CDA het te kijken naar morgen. Wat zijn de 

verwachtingen en plannen voor 2013 ? In hoeverre blijft de Perspectievennota 

overeind, waar zitten de bezuinigingen, waar gaan de centen heen. 

Welnu: De rekenrente gaat van 4,5% naar 3,5%. Verstandig voorstel, al in 2010 

heeft het CDA hier opmerkingen over gemaakt en vragen gesteld. Werk met 

realistische percentages. 

De 5 miljoen versterking weerstandscapaciteit vanuit de Essent-gelden is al 

even eerder genoemd. Betekent wel, dat als de grondprijzen en de verkopen 

van percelen niet snel herstellen een daadwerkelijk benutten van deze gelden 

in beeld is. Dat verontrust ons. We mogen echter uitgaan van een verwacht 

economisch herstel over enige jaren en in dat licht vertrouwen wij erop dat 

niet te snel tot verdere forse grondwaardeafboekingen wordt overgegaan, de 

grunninger strijd over Kranenburg-Zuid daarbuiten gelaten. 

Met grote interesse en een zekere mate van verbazing hebben wij kennis 

genomen van de planning Nieuw Beleid. Een pittig stukje ambitie kan het 



college niet ontzegd worden. Bij ambitie kijk ik dan niet naar de forse verhoging 

van de OZB, want daar staat de verlaging van de rioolheffing keurig tegenover 

en blijft de belastingdruk voor Tynaarlo heel fraai dik onder het provinciaal 

gemiddelde steken. 

Nee, het CDA kijkt naar de planning van Nieuw Beleid t.l.v. de Essent-reserve en 

Nieuw Beleid t.l.v. de ARGI. 

 

Het mag wel een tandje minder. Zeker gezien de onduidelijke  gevolgen van de 

nieuwe Haagse financiële plannen.  

 

Met alle respect voor het Brinkenplan Zuidlaren, is het nodig juist nu die 

aanpassingen te doen? Op het moment dat de Klankbordgroep opgericht is, die 

mede de verschillende plannen voor het hele centrum gaat bespreken, juist nu 

er weer nieuwe rapporten verschijnen over de PBH. Neem de Klankbordgroep 

serieus en zet deze breed in. Nee wat het CDA betreft temporiseren en 

voorshands geen EUR 600.000 voor het Brinkenplan uitgeven. Verder willen wij 

dat de planning Nieuw Beleid t.l.v. de ARGI minder ambitieus wordt opgepakt.  

Wel realiseren wij ons dat er veelal afspraken en toezeggingen gedaan zijn, die 

door een fatsoenlijk bestuur niet altijd kunnen worden teruggedraaid. Daarom 

stellen wij het ruimer. Lukt het niet ambities in te perken, zorg dan dat op een 

andere wijze het totaal aan reserves in 2014 circa EUR 1.000.000 hoger uitkomt 

dan nu in planning staat. Te denken valt aan inkoop-, of 

aanbestedingsvoordelen. Hierdoor komt de post mutaties reserves [ pag. 108 ]  

in 2014 niet uit op -/- EUR 920.238 maar op neutraal. 

Daarom dienen wij, tezamen met de fractie van de ChristenUnie en gesteund 

door de fracties van de PvdA, GroenLinks en lijst Van der Meij, een motie in 

waarin het college wordt opgedragen circa EUR 1.000.000 minder te besteden 

van de geplande EUR 5.051.488 voor de jaren 2013 en 2014, of uit anderen 

middelen dit bedrag te fourneren aan de reserves.  Hoe en waar vermindering 

plaatsvindt willen wij in deze vergadering niet tot een politiek welles/nietes 

spelletje laten verworden, maar het college kan deze opdracht zelfstandig 

uitwerken. 

 

Ook willen wij af van de jarenlange discussie of incidentele middelen gebruikt 

kunnen worden voor structurele uitgaven. Wat in het verleden nog kon, is door 

de financiële actualiteit achterhaald. Houd incidenteel voor incidenteel en 

structureel voor structureel. Ook hiervoor dienen de ChristenUnie en wij een 

motie in.  
 



Waardering spreken wij uit voor de inzet om de centrumplannen Eelde, Vries 

en Zuidlaren verder vorm te geven. Ook het steunen van actief 

ondernemersbeleid, zoals bij Groningen Airport Eelde en het willen zijn van een 

aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, zorginstellingen en 

recreatie&toerisme is een ambitie, die wij wel van harte ondersteunen. 

Zorg hierbij wel, dat de bereikbaarheid van het loket optimaal is. De klachten 

hier en daar, dat er geen respons komt op vragen en/of correspondentie 

dienen verder te verminderen. 

 

Rest ons het college toe te wensen, dat 2013 een jaar wordt, waarin ons te 

grote financiële negatieve verrassingen vanuit Den Haag en Assen bespaard 

blijven. 

 

Gertjan Wensink 

 

 


