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Mdv, 
 
Ten Eerste Gemeentebelangen iedereen binnen de organisatie bedanken die heeft bij gedragen aan de 
tot stand komen van de najaarsbrief 2012 en de begrotingsstukken 2013.  
 
De najaarsbrief heeft in het persbericht als subtitel meegekregen “Laatste tussenstand 2012 positief 
maar waakzaamheid blijft geboden”. Een terechte nuancering zo vinden wij.  
 
Door een hogere rijksbijdrage voor sociale uitkeringen hebben we een structurele meevaller van 
241.000. Daarbij opgeteld de incidentele meevallers van 423.442 volgens de najaarsbrief of 391.000 
volgens het persbericht en we lijken het jaar positief af te sluiten. Als je daarbij in aanmerking neemt 
dat Tynaarlo er in is geslaagd om haar ambities grotendeels binnen de bestaande budgetten te 
realiseren geen gek resultaat zo lijkt het. 
 
Echter zoals gemeld waakzaamheid blijft geboden.  
Je kunt je afvragen hoe structureel de meevallen inzake de sociale uitkeringen is of anders gezegd wat 
is de houdbaarheidsdatum daarvan gezien bezuinigingen binnen de rijksbegroting. 
Niet voor niets schroeft het college de weerstandscapaciteit op. Als je kijkt naar de voortgang in de 
projecten is daar ook alle reden toe. De probleemsituaties zijn genoegzaam bekend onder andere; 
Zuidoevers, Donderen en Ter Borch in zijn algemeenheid en daarbinnen Kranenburg in het 
bijzonder.  Zorgpunten te over lijkt ons 
 
Er is en wordt binnen onze gemeente veel gereorganiseerd. Het lijkt er wel eens op dat gemeente 
voornamelijk met zichzelf bezig is.  
In dit verband wil ik u een citaat van Gaius Petronius niet onthouden: 
“We trainden hard, maar iedere keer dat er goed functionerende groepen begonnen te ontstaan, 
moesten we weer reorganiseren. Ik leerde later in mijn leven dat iedere nieuwe situatie met een 
reorganisatie werd beantwoord en dat dit een fantastische methode is om de illusie van vooruitgang te 
scheppen, terwijl het chaos, inefficiëntie en demoralisering teweegbrengt”.  
Gemeentebelangen vraagt zich af of wij niet eens moeten stoppen met al die 
organisatiestructuurdiscussies en veranderingen en gewoon aan het werk moeten gaan. 
 
Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het Onderzoek van de Zuidlaarder 
Ondernemersvereniging (ZOV) en de conclusies die het Hoofdbedrijsschap detailhandel (HBD) 
getrokken heeft. De heer Kosmeijer reageerde in het dagblad als volgt: als blijkt de situatie veranderd 
is moeten we dit serieus nemen. Naar onze mening is er niets veranderd. Dit was allemaal bekend als 
je het maar weten wilde, en het is door verschillende partijen al veel eerder aangekaart. Nu maar zien 
wat het college daar mee gaat doen 
 
Met betrekking tot de mee te nemen gelden plaatsen wij onze aantekeningen bij de millenniumdoelen  
En de brinkplannen. 
 
Over naar de begroting.  
Ten eerste willen we opmerken dat het college zich grotendeels heeft gehouden aan de kaders die de 
raad bij de behandeling van de perspectieven nota met de kleinst mogelijk meerderheid aan het 
college heeft meegegeven.  
De begroting is sluitend met zelfs een overschot van ongeveer 280.000.  
 
Wij constateren dat het college om tot dit resultaat te komen wel aan de rente percentages moest 
sleutelen. De motivatie hiervoor is duidelijk; tegenvallende resultaten binnen de grondexploitaties. 
Met het aanpassen van de rentes en het gebruiken van de Essent-reserve wordt de zaak althans voor 
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2013 op het eerste gezicht weer recht getrokken. Ook ons weerstandsvermogen is nadat we wat zaken 
boven streep zijn gaan meetellen die daarvoor niet meerekenden ook weer keurig op het vereiste 
norm van 1 terecht gekomen. 
 
Het ziet er zo zou je zeggen allemaal veel belovend uit en over tot de orde van de dag. 
Dit mdv, is ons echter te eenvoudig. Bij de behandeling van de perspectievennota hebben wij diverse 
kanttekeningen geplaatst.  
 
Naar de mening van Gemeentebelangen zou het zoeken naar balans moeten betekenen dat je streeft 
naar evenwicht. Zowel cijfermatig uitmondend in een sluitende begroting als in maatregelen die tot 
die sluitende begroting leiden. Een pakket van maatregelen bestaand uit bezuinigingen en indien 
nodig inkomsten verhogingen. In de voorliggende begroting komt dit naar onze mening onvoldoende 
tot uiting. 
Onze bezwaren m.b.t. de bovenmatige OZB-verhoging en het terugbrengen van het budget van de 
rekenkamer hebben destijds al geplaatst. De reactie van de rekenkamer is inmiddels bekend, maar ik 
wil u een reactie uit het ondernemersveld niet onthouden. Gezien de toestanden rondom de 
Centrumplannen in Zuidlaren betaal ik liever die kwijtgescholden OZB dan dat de rekenkamer 
verdwijnt er is nog genoeg te onderzoeken. 
Het zou mooi zijn als de indieners die het amendement bij de perspectievennota hebben ingediend 
hierop zouden terugkomen. 
 
Veel gemeenten hebben bij het opstellen van hun begroting rekening gehouden met te verwachten 
extra tegenvallers vanuit uit Rijk. Ik noem  er zo maar een paar en verwijs naad de commentaren op 
de nieuwe rijksbegroting van uit Binnenlandsbestuur; 

Gemeenten moeten BTW gaan betalen voor diensten die ze aan elkaar leveren; denk aan bv de 
Regionale uitvoeringsdiensten (RUD). 

Forse extra bezuinigingen op de decentralisaties.  
Een fors lagere algemene uitkering 

In het binnenlandsbestuur wordt becijferd dat alleen al de korting van de algemene uitkering en de 
BTW perikelen een gemiddelde gemeente van 40.000 inwoners al gauw gaat om 2,25 miljoen gaat 
kosten Daar komen dan de extra efficiencykortingen nog overheen.   
Is er, en zo ja op welke wijze en in welke omvang in deze begroting rekening gehouden met deze extra 
tegenvallers? 
 
Over de zorgpunten met betrekking tot de grondexploitaties is in het verleden al veel gezegd en zal 
vandaag nog wel veel gezegd worden. Wij vrezen dat we binnen afzienbare termijn opnieuw met forse 
afwaarderingen geconfronteerd gaan worden met alle gevolgen voor onze reservepositie van dien en 
denken dat de Essentgelden snel verdwenen zullen zijn. 
 
In het Collegeprogramma 2012-2014 Samen investeren in de toekomst zou Finance leading zijn en  
zou men zorgen voor een gezonde financiële reserve. Enerzijds om mogelijke financiële risico’s af te 
dekken. Anderzijds om een solide uitgangspositie te bieden voor het college dat in 2014 zal aantreden. 
Goed rentmeesterschap noemt men dat binnen het CDA en CU. 
Gezien de door ons aangehaalde financiële situatie van de gemeente vragen wij ons af of men naar eer 
en geweten kan volhouden of  aan de aangehaalde uitgangspunten nog steeds gevolg wordt gegeven. 
 
Mdv,  tot zover onze bijdrage in eerste termijn. 
 
 


