
Voorzitter, 

De fractie van D66 maakt zich zorgen. 

Deze bezorgdheid betreft een tweetal hoofdzaken. 

Allereerst wil ik namens mijn fractie de bezorgdheid uitspreken over de  

politieke onrust in Tynaarlo. Ondanks een nieuwe start, met een nieuw college, 

is er nu opnieuw  sprake van politieke en bestuurlijke onrust.  Het jongste 

incident, dat voortvloeit uit een onduidelijke communicatie omtrent de 

schorsing van een topambtenaar en,  als gevolg daarvan,  de elkaar 

tegensprekende verklaringen en berichten in de pers, geeftopnieuw een zeer 

ongunstig beeld van de toestand van ons gemeentebestuur.  

Wij zijn niet blij met de gepolariseerde wijze waarop raad en college met elkaar 

omgaan. Wij vragen ons ook af of de verhouding tussen college, ambtelijk 

management en ambtelijk apparaat wel op een goede manier is vorm gegeven 

en functioneert. Getuige de verschillende berichten afgelopen week in de 

media staan wij daarin niet alleen. De conclusies uit het rapport-Tichelaar over 

de problemen in de gemeente Groningen geven in een aantal opzichten 

onwillekeurig aanleiding tot een gevoel van herkenbaarheid. Kunnen wij ons als 

raad  permitteren hierin nog langer een afwachtende houding aan te nemen?  

De raad staat aan het hoofd van het gemeentebestuur en is 

eindverantwoordelijk voor alles wat zich daarbinnen afspeelt. Het bijsturen van 

een structureel afbrokkelend imago van het gemeentebestuur is dus een 

belangrijke verantwoordelijkheid voor de raad. Mijn fractie vindt dat wij hier 

een probleem op tafel hebben dat boven de politiek van alledag uitstijgt. Dit is 

dus ook  geen kwestie van coalitie of oppositie, maar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van alle fracties. Door die verantwoordelijkheid 

gezamenlijk te nemen kunnen wij tegenwicht bieden aan het beeld dat bestaat 

over een negatieve politieke cultuur in onze gemeente.  Mijn fractie is 

benieuwd hoe de andere fracties hierin staan / begrijpt van de inbreng van een 

aantal andere fracties tot dusver dat deze mening niet slechts de onze is.* 

In een aantal gemeenten in ons land is of wordt onderzoek gedaan naar de 

toestand, de oorzaak en de oplossing voor een gespannen politieke cultuur,niet 



vruchtbare bestuurlijke verhoudingen of integriteitsproblemen. Mijn fractie 

acht een dergelijk onderzoek het overwegen waard. 

Wij dienen echter nu eerst een motie die in waarmee wij een poging willen 

doen om tot betere onderlinge verhoudingen te komenende dreiging van een 

eventuele volgende bestuurscrisis af te wenden.  

MOTIE externe begeleiding ter verbetering 

 

Onze tweede grote zorg betreft de stand van de gemeentelijke financiën.  

Mijn fractie maakt zich ernstige zorgen over de voorstellen in deze begroting, 

over de inschatting van de risico’s én over het verdampen van onze reserves.  

Uw bezuinigingen bestaan vooral uit het verhogen van de inkomsten, onder 

andere door de burger extra laten betalen, en maar een beperkte beperking 

van de uitgaven.  

Het is heel waarschijnlijk dat er bovendien nog een aantal hele nare 

tegenvallers komen vanuit Den Haag.  Mijn fractie vraagt zich  af  hoe u de rijks 

bezuinigingen voor de komende periode opvangt. Voldoendevoorziening 

hiervoor heeft u niet in de begroting opgenomen. Het kan toch niet zo zijn dat 

u het volgendecollege opzadelt met onnodig grote financiële problemen. Ik 

verzoek de wethouder uitleg te geven wat de reden is dat het college niet 

gekozen heeft voor een extra buffers. 

 We kunnen met andere woorden wel trots melding maken van een sluitende 

begroting voor 2013, maar het meerjarenperspectief is niet opwekkend en 

onze spaarpotten zijn bijna leeg. De fractie van D66 acht het dan ook 

onverantwoord dat er geen behoedzamer financieel beleid wordt gevoerd. In 

plaats van de tering naar de nering te zetten gaat het college gewoon door met 

het al jaren geleden ingezette beleid. 

Dat er desondanks nog zoveel geld geinvesteerd wordt in nieuw beleid, anders 

dan de verplichte en soms ook nieuwe taken, verbaast mijn fractie ook zeer. 

Wij pleiten er, net als bij de voorjaarsnota voor om het geld voor nieuw beleid, 

voor zover niet verplicht, terug te storten in de Argi. Het college kan dan per 

project bij de Raad een verzoek voor budget indienen.  



Ten aanzien van het grondbeleid acht mijn fractie de verwachtingen met 

betrekking tot de opbrengsten  van o.a Ter Borch veel te rooskleurig. Bij de 

beoogde winst gaan we in onze optiek  uit van een te optimistische inschatting 

van de kavelverkoop. Zo hebben wij dit jaar, als ik het goed begrepen heb, 

minder dan 10 kavels verkocht in Ter Borchen gaan we bijvoorbeeldvoorbij aan 

de mogelijkheid dat het langslepende mediation-traject Kranenburg Zuid 

misschien wel eens niet in ons voordeel uit zou kunnen pakken. In dat geval 

staan we niet in de plus maar in de min. 

De D66-fractie kan ook het besluit om de OZB aanzienlijk te verhogen en de 

Essentgelden op te souperen niet steunen. U  rechtvaardigt de extra OZB 

verhoging met een eenmalige verlaging van het de rioolbelasting met € 24,00. 

Zoals wij bij de Perspectievennota al aangaven: een sigaar uit eigen doos 

voorzitter. De D66 fractie heeft al meerdere jaren het voorstel gedaan de 

meeropbrengsten van het rioolrecht en de verontreinigingsheffing aan de 

burger terug te betalen. De burger heeft hier gewoon recht op.  

Wij vinden dat er te weinig pogingen worden gedaan om op onderdelen 

minder geld uit geven. Bijvoorbeeld voor het Brinkenplan in Zuidlaren. Hoe 

breed is het draagvlak voor een uitgave van 650.000 euro daarvoor in crisis 

tijd? Wellicht een zaak om voor te leggen aan de klankbordgroep en het geld 

tot die tijd onder te brengen in de ARGI. Ook de, wat mijn fractie betreft 

onbevredigende plannen voor het IAB beleid hadden een besparing op kunnen 

leveren, maar helaas zijn ook deze plannen weer aangenomen met 12 

stemmen voor en 11 stemmen tegen/ Mijn fractie is opgelucht over het feit dat 

de IAB plannen herzien gaan worden omdat daar nu mogelijk op onderdelen 

bespaard kan worden*. 

De raad heeft uw college meerdere malen erop gewezen dat de 

noodzakelijkheid dient te worden aangetoond tot het werven van extern 

personeel.  Wij zouden graag een overzicht krijgen van het aantal 

personeelsleden dat op interim-basis werkzaam is binnen het apparaat. 

Tijdelijke hulp- en vervangingskosten kunnen snel oplopen en tijdelijk 

personeel is vaak duurder dan gewoon personeel. Graag vraag ik het college 

ons het gevraagde overzicht te geven. 



Tot slot voorzitter,  de begroting zoals die nu voor ligt kan de goedkeuring van 

mijn fractie niet wegdragen. Het zou dit college sieren om niet koste wat kost 

vast te houden aan oude dromen, maar de huidige financiële situatie onder 

ogen te zien en de ambities daaraan aan te passen.  

 

 

 

 

 

Tekst voorzien van een *  is nog afhankelijk van de ontwikkelingen tijdens de 

vergadering 


