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Mijnheer de voorzitter,

Financiën zijn leading. Deze kreet hebt u van de kant van de ChristenUnie al eerder horen
slaken. Het gebeurt vandaag weer bij de behandeling van de voorliggende stukken. Die zijn
vooral financieel van aard. Dus!

Ik ga eerst naar de Najaarsbrief. Gewoontegetrouw is de eerste blik naar het verwachte
resultaat. Dat blijkt positief te zijn: € 423.442 naar de ARGI als incidentele voordelen en
€ 241.009 als structureel voordelen = totaal € 664.451. Op de ARGI kom ik nog terug. Terecht
worden in de inleiding van de Najaarsbrief 2012 de donkere kanten van het materiële reilen
en zeilen genoemd:
1. Noodzakelijke ophoging van de weerstandscapaciteit (lees: een slecht gevulde ARGI).
2. Minder grondverkopen.
3. Zorgen over de arbeidsmarkt in relatie tot de sociale uitkeringen.
4. Onzekerheid over de uitkomst van de kabinetsformatie in relatie tot de uitkeringen in

het Gemeentefonds e.a.

Uiteraard zijn wij blij met de resultaten zoals die verwoord zijn in de Najaarsbrief. Hopelijk
een perspectief naar de Jaarrekening 2012.

Deze constateringen zijn van belang voor de Begroting 2013. Ik ga overstappen.

De Begroting 2013 is sluitend. Ook een waardevolle constatering, maar nog niet afdoende.
Ik wil hierna vooral ingaan op de volgende onderwerpen:

1. Weerstandsreserve
2. Essentgelden
3. ARGI
4. Investeringen met incidentele gelden.

Ad 1 Weerstandsreserve

In de Perspectievennota werd al een versterking van de weerstandsreserve aangekondigd.
Om de gewenste ratio van 100% te halen was een toevoeging uit de reserves, h.l. de
Essentgelden, met het bedrag van € 1.017.000 nodig. Het onmiddellijke gevolg daarvan was
dat de doelstelling van de Essentgelden, compensatie van de voormalige dividenden, niet
meer haalbaar was. Nu, bij de (concept)begroting 2013 dient het voorstel: een extra buffer
van ruim € 6 miljoen vanuit de Essentgelden toe te voegen aan de ARCA ter versterking van
het weerstandsvermogen.

U stelt op pag. dat de Begroting 2013 vastgesteld is, althans voorlopig, op basis van de
kaders in de Perspectievennota 2013. Op zijn minst veronderstel ik hier toch een duidelijke
overschrijding van de kaders. Daar moet het college zijn redenen voor hebben. Die redenen
liggen m.i. vooral in de onzekere toekomst. Dat betreft: te verwachten maatregelen van de
regering naar de gemeentes toe. Op welke manier dan ook. Dat betreft ook zorg voor de
nabije toekomst voor een extra beroep op de middelen. Het begrip ‘voorzieningen’ valt
meerdere keren te lezen in de achterliggende stukken, bijv.  in de Projectrapportages. De
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media dragen hierin hun steentje bij met de berichten over de miljarden die de gemeentes
met elkaar moeten steken in de ‘voorzieningen’, als je het netjes wilt zeggen, voor de
gronden. Zolang de woningbouw zich niet herstelt of anders gezegd zolang de regering er
niet in slaagt daarin passende besluiten te nemen samen met de betrokken industrieën,
hangt ons het zwaard van Damocles boven het hoofd. Een schrale troost is dat wij niet de
enige gemeente zijn.

Dat het college daarom zorgt voor een sterke ARCA als een sterke weerstandsreserve is te
begrijpen. De ChristenUnie ondersteunt deze maatregel, maar stelt ook vast dat die sterkere
ARCA ten koste gaat van onze kostbare Essentgelden. Het is zoiets als verplaatsing van
voorraden. Het volume blijft gelijk maar wordt anders gelabeld. De ARCA was, als ik het goed
heb, oorspronkelijk bedoeld om eventuele risico’s in het plan Ter Borgh te kunnen
opvangen. Toen de exploitatie daarvan gunstig verliep en er sprake was van forse
winstnemingen konden we de ARCA soms anders aanwenden. We zijn blijkbaar nu weer
terug bij ‘af ‘. De weerstandscapaciteit is nu, wordt nu, € 14.530.00 met een ratio van 100%.
Dat staat en dat is goed. Maar hoe dan met € 3.000.000 voor het college na maart 2014? Het
betr. raadsvoorstel toentertijd lag al moeilijk bij de ChristenUnie, hoewel het door ons
gesteund werd na het overtuigende pleidooi van de toenmalige portefeuillehouder. Ik ben er
benieuwd naar hoe de V.V.D hier nu in staat. Aan de andere kant: als dit bedrag uit de ARGI
had moeten komen…… Maar niet te veel aan denken.

Ad 2 Essentgelden

Onze steunpilaar de Essentgelden wankelt, helaas. Voor ons gevoel is de compensatie voor
de algemene middelen gekunsteld en geen lang leven beschoren. De tijd zal het leren. Toch
mogen we ons gelukkig prijzen dat we over deze gelden kunnen beschikken.

Ad 3 ARGI

En dan de ARGI. Dat is vooral het zorgenkind. Op pag. 58 lezen we over de doelstellingen van
de ARGI. Een nogal brede doelstelling bijv. een goed rentmeesterschap t.b.v. de
toekomst/nieuw bestuur in 2014. Hiervoor gaf ik aan dat daarvoor een plaats was ingeruimd
binnen de ARCA. Het saldo per 1 januari 2012 zal zo’n 2 miljoen Euro zijn en dat per 1 januari
2014 bijna 0. Het wordt wel moeilijk bij incidentele uitgaven. De post onvoorzien is ook zo
leeg. Ook voor opvang van risico’s als onderdeel van het weerstandsvermogen doet de ARGI
niet mee (zie pag. 23) en kan dat feitelijk ook niet meer.

Ad 4 Investeringen

Desondanks stelt het college voor in 2013 € 1.831.488 uit te geven voor nieuw beleid ten
laste van de ARGI, terwijl er al nieuw beleid ten laste van de Essentreserve gepland was. Bij
de behandeling van de perspectievennota heb ik bij het uitputten van de ARGI al gesteld dat
een ‘griezelige zaak’ te vinden en stelde ik het college wat vragen daaromtrent. Nu, bij de
begrotingsbehandeling moeten er spijkers met koppen geslagen worden, ook door ons.

Mijnheer de voorzitter: de ChristenUnie distantieert zich vandaag van het voornemen van
het college de ARGI en de Essentreserve te belasten met nieuw beleid uit incidentele
middelen met ruim 5 miljoen euro. Het is naar ons oordeel onverantwoord om deze
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begroting zo zwaar te belasten. Wij willen vandaag (met anderen) door middel van en motie
het college opdragen de begroting 2013 met ten minste € 1.000.000 te reduceren. Wat ons
betreft kan dan eerst en vooral gekeken worden naar de post Brinkenplan Zuidlaren ad
€ 600.000. Verder stellen wij voor alle overige posten 8 t/m27 en 29/31 opnieuw te (laten)
beoordelen op nut en noodzaak. Feitelijk willen wij alleen die investeringen in 2013 door
laten gaan waarvan de onmogelijkheid van schrappen resp. uitstel is aangetoond.

De oorzaak van de jaarlijkse discussie over deze gelden is gewoon het feit dat structurele
zaken met incidentele middelen gefinancierd worden. Dat moeten we o.i. niet langer willen
en deze methode afbouwen. Om dat doel te bereiken heeft de ChristenUnie een motie
voorbereid en zal die samen met het CDA indienen.

Met elkaar zullen we de zware tijden door moeten. En naar een bijbelwoord, dat bent u van
ons gewend, ‘is er niets nieuws onder de zon. ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. .. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te
lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. ……..Wat er is, was er al lang; wat
zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ Dus, na deze tijd
komt er weer een andere. Wanneer dat is weet ik ook niet, maar hij komt wel. Deze
boodschap is geloofwaardig!

Voorgaande was de hoofdmoot van ons betoog. Nog een paar zaken:

1. Bij de behandeling van de Perspectievennota werd een amendement, ingediend door het
CDA en de ChristenUnie, aanvaard. De strekking van het amendement was de OZB voor
niet-woningen niet verder te verhogen. Als dekking werd het college geadviseerd die te
vinden in een beperking van ca. € 20.000,00 in de uitgaven aan de rekenkamer en
€ 20.000,00 binnen de bedrijfsvoering en/of inzet BOA. Op pag. 65 van de Begroting
2013 valt te lezen dat de vermindering van de onderzoeksbudgetten
rekenkamercommissie is ingeboekt.
Bij nader inzien is de ChristenUnie van mening dat met betrekking tot de korting op het
rekenkamerbudget te ‘kort door de bocht’ gehandeld is.

Bij amendement stellen wij de gemeenteraad dan ook voor de korting vooralsnog
ongedaan te maken en deze ten laste van de post Onvoorzien te brengen.(De Argi kan
ook, waarom ook niet…?) Immers, wij hebben als gemeenteraad een brief van de
Rekenkamercommissie Tynaarlo ontvangen waarin zij blijk geven een bezuiniging te
respecteren maar de voorgenomen bezuiniging van € 20.000, - voor een
rekenkamerfunctie in deze gemeente te fors te vinden.

Ook vragen wij (en deden dat al eerder): om als gemeenteraad met de
rekenkamercommissie zo mogelijk nog dit jaar of anders begin volgend jaar, tussentijds
een evaluatie te houden over nut en noodzaak van de rekenkamerfunctie in deze
gemeente in de volle breedte en vervolgens naar bevind van zaken te handelen. Daarbij
willen wij dan de brief van de rekenkamercommissie met hun eigen bezuinigingsvoorstel
betrekken.
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2. De rekenrente is verlaagd naar 3,5%. Dat heeft uiteraard een positief effect naar het
Grondbedrijf. Een lager rentepercentage heeft ook een negatief effect voor de
rentetoerekening aan de ARGI. Het college noemt dat wel, maar een cijfermatige
onderbouwing ontbreekt.

3. De Najaarsbrief 2012 meldt een structureel bedrag voor- en nadelig aan de
Openluchtbaden. Het perspectief dat geboden werd bij de renovatie van de zwembaden
wekte toch andere verwachtingen: minder energieverbruik en meer bezoekers. Hierover
graag een nadere informatie. De zwembaden moeten wel ‘gelijk’ behandeld worden.

4. Bij de behandeling van de Jaarrekening 2011 diende ik (de ChristenUnie) een motie over
de overheveling van gelden. Tot op heden kwam er geen reactie op van de kant van het
college. Daarom hier een herinnering.

Ik wil het voor nu hierbij laten.

De ChristenUnie dankt het college en alle betrokkenen voor het vele werk dat weer verzet is
voordat deze begroting opgesteld kon worden. Naast zakelijk-kritische woorden van onze
kant is er voor u allen veel waardering en respect.

Voor het komende begrotingsjaar wensen wij u veel wijsheid en vooral Gods zegen toe.

Fractie ChristenUnie Tynaarlo

Jaap Hoogenboom

6 november 2012


