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Bijdrage najaarsbrief en begroting 2013, in kort bestek 

 

Over de najaarsbrief kunnen we kort en positief zijn.  

Begroting voor 2013: 

Natuurlijk is er weer veel onzekerheid over de uitwerking van de plannen uit den Haag. 

In deze begroting worden de grenzen van bezuinigingen op een aantal programma’s zichtbaar: 

• Bezuinigingen op groen: commotie onder de bevolking en verloedering van het straatbeeld 

• Maatregelen binnen het cluster Sociale samenhang en leefbaarheid: Bij toepassing van het 

profijtbeginsel in sport, ouderen werk en cultuureducatie moeten we waken voor cumulatie 

van kosten en afname van het bereik.  

GroenLinks vraagt om minimaal paal en perk te stellen aan de toepassing van het profijtbeginsel.  

Financiën zijn voor GroenLinks een belangrijk middel dat je goed moet beheersen maar altijd gericht 

op de ontwikkeling en kwaliteit van onze samenleving.  

Kijken we met die bril naar de verschillende clusters dan zien we dat de pijn ongelijk verdeeld wordt: 

• Binnen het cluster algemeen bestuur zien we dat het moeilijk is om de financiële taakstelling 

te halen terwijl er geïnvesteerd blijft worden in zaken die al uitstekend zijn 

• Bij openbare orde en veiligheid zien we dat de kosten oplopen terwijl regionalisering en 

veiligheidsregio juist efficiëntie zouden moeten opleveren.  

• Bij de brandweer is wel het besef doorgedrongen dat alle investeringen in repressie niets 

opleveren maar in begroting en beleid blijft preventie toch een marginale activiteit. 

GroenLinks stelt voor om smart doelstellingen te formuleren voor de rookmelders.  

• Dan de Bijzondere Opsporings Ambtenaren, onze eigen politie agenten light. Het wordt een 

organisatie op zich. GroenLinks roept het college op niet te investeren in een registratie 

systeem voor de BOAs 

• Het extra geld dat naar onderhoud van wegen gaat heeft naast het verhogen van de 

veiligheid ook een positief effect op de werkgelegenheid maar die redenering zouden we 

ook op groenonderhoud kunnen toepassen.  

Kortom als de voorspellingen over het nieuwe kabinet uitkomen zullen we de pijn beter moeten 

verdelen. 
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Wat GroenLinks erg jammer vindt is dat onze voorspelling is uitgekomen wat betreft het aan 

gort rijden van de wegen in de buurt van de maatschap Hartlief. Het zou goed zijn om in 

bestemmingsplannen aan te geven wat de maximale belasting van de verschillende wegen is dan 

weet je direct wat er wel en niet kan in een bepaald gebied. 

Een paar opmerkingen over het vliegveld zijn natuurlijk te verwachten bij GroenLinks. We hadden 

gehoopt dat het niet meer nodig zou zijn. Bijdragen in de exploitatie van GAE zouden we namelijk 

niet meer doen na 2012. Toch wordt dat zo geformuleerd dat de deur op een kier blijft staan. 

Daarnaast is het is zinloos om toeristische ontwikkeling van Tynaarlo te koppelen aan de plek waar 

de meeste toeristen vertrekken.  

Naast onze kritische punten is er ook genoeg positief nieuws te vinden, onder andere: 

• Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening is ontzien in de bezuinigingen. 

• Er worden indicatoren ontwikkeld om het energieverbruik van zowel huishoudens als 

gemeentelijke gebouwen te monitoren. Het doel is terugdringen van het energieverbruik.  

Het thema energie besparen en zelf duurzaam opwekken wordt ook door onze inwoners goed 

opgepakt. Verschillende coöperaties ontstaan in een aantal dorpen. Ook het initiatief om van deze 

gemeente een fair trade gemeente te maken krijgt onze volle steun. 

We concluderen dat gezien de omstandigheden er een evenwichtige begroting gepresenteerd is. De 

begroting is sluitend en het college houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en past de zaken aan 

als dat nodig is. De reserve positie is wel een punt van aandacht, indien daarvoor ruimte gevonden 

kan worden is versterking gewenst de komende jaren. We blijven de goedkoopste gemeente van 

Drenthe voor onze inwoners en houden nog steeds een hoog voorzieningen niveau in stand. De 

grenzen van bezuinigingen op bepaalde programma's worden in 2013 duidelijk bereikt en er zijn een 

aantal beleidskeuzes die wat GroenLinks betreft de komende tijd bijsturing verdienen. 


