
- Pagina 1 van 4 - 
 

 

 

Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 - Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid - Vries (Tynaarlo) - K.v.K. handelsregister nr. 40048722 

                                                                                                                                 
Secretariaat: 
 
Dingspil 2 
9481 GJ Vries 
Mail: 
Leefbaartynaarlo@hotmail.com 
 
Giro: 4950335 
Web: www.leefbaartynaarlo.nl 

Omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Algemene beschouwingen 

 
Algemeen  
Voorzitter, de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag stemt ons niet 
vrolijk. Ook onze inwoners zullen de gevolgen van de bezuinigingen gaan voelen. 
We zitten economisch nog steeds in een moeilijke tijd. Zien we het 
regeringakkoord wat recent is afgesloten, dan weten we zeker dat er minder geld 
zal zijn om in te zetten voor plaatselijk beleid. Wat dat zal betekenen en hoe dit de 
maatschappij (onder andere de woningbouw) beïnvloedt, zal het komende jaar 
misschien wat duidelijker worden. Welke maatregelen de overheid daarbij kan en 
wil inzetten is nog onduidelijk. Zo is nog steeds onduidelijk wat de verschillende 
decentralisatieopdrachten (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, jeugdzorg, Wet 
Werken naar Vermogen) financieel voor ons gaan betekenen. Zeker omdat dit 
openeindregelingen zijn. Wij gaan er zondermeer van uit dat deze taken financieel 
een aanzienlijk deel van onze begroting gaan vormen. Daarom zullen we ook het 
jaar 2013 moeten gebruiken om ons daarop goed voor te bereiden. Hoe kunnen 
we deze taken inbedden in ons lokale beleid. Dat zal ook in samenwerking met 
andere gemeenten en partners moeten gebeuren. 
 
Op de eerste plaats lezende de begroting 2013 hadden we de drang te beginnen 
een soort van felicitatie aan het college, de Raad en alle Tynaloërs uit te spreken. 
Een overschot van ruim 280 duizend op de begroting 2013 ! Volgend jaar kunnen 
we dus  een overschot, wat we al sinds decennia geheel of grotendeels doen, aan 
de reserves toevoegen. Dat bepaalt mede onze sterke financiële positie met een 
eigen vermogen (inclusief bestemmingsreserves) van ruim 60 miljoen. Wat ook 
opvalt is dat het saldo van de reserve per 1 januari 2014 met ruim 5 miljoen ( 
5.434.422) blijkt te zijn toegenomen. Althans zo lezen wij het. 
 
Samengevat, waar maken we ons druk om. De vraag echter wat de begroting 
2013 voor waarde heeft, nu er grote twijfels zijn over de doelmatigheid en 
juistheid van een en ander, stemt ons plotsklaps echter niet meer vrolijk. Want 
waar bevinden zich de valkuilen en de openeinden in het financiële verhaal van 
het college. Waarom moeten we 29,1% Ozb verhoging doorvoeren tot 2016. Is er 
rekening gehouden met teruglopende inkomsten vanuit Den Haag. Vragen waar 
antwoord op moet komen, willen we als raad een verantwoord besluit kunnen 
nemen en goedkeuring geven aan de Begroting 2013. Het gevoel geeft ons aan dat 
er nogal wat openeinden en onzekerheden zitten in de begroting 2013. 
 
Voorzitter we hebben, vooraf, de bij ons aanwezige technische vragen, aan u 
toegestuurd. Zoals het vaak gaat in vooroverleg, leverde dit ook nog enkele vragen 
op waar we antwoord op wilden hebben. Dat niet alle antwoorden ons hebben 
bereikt en niet zijn meegenomen, is jammer. We zouden dit toch eens tegen het 
licht moeten gaan houden en misschien er naar streven dat de begroting de raad 
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eerder wordt aangeboden en meer tijd zit tussen het stellen van vragen en de 
beantwoording daarvan. Misschien iets voor het presidium om daar zich eens 
over te buigen. 
 
Voorzitter, t.a.v. de begroting zelf willen we de volgende zaken benoemen. Wat ons 
zoal opvalt, is dat het college blijkbaar woont op een roze wolk en totaal geen 
rekening houdt met dat wat er om haar heen gebeurt.  
 
Zo wordt in uw inleiding aangegeven, dat geen rekening is gehouden met nieuwe 
rijksbezuinigingen. We weten allen dat het gesloten Regeerakkoord uit gaat van 
een bezuiniging op rijksniveau van € 16 miljard. De directe vraag dient te zijn -
wat is het aandeel voor de lagere overheid (per gemeente)-. Elke korting op de 
algemene uitkering is namelijk een directe tegenvaller. We lezen nergens hoe het 
college dit denkt te kunnen opvangen.  
 
Onze vraag dan ook, waarom hier geen rekening mee is gehouden in de begroting 
2013 en de meerjarenbegroting? 
 
Opmerkelijk is dat het college haar bestaand beleid wilt voortzetten en fors wordt 
geïnvesteerd in nieuw beleid. Ruim 1.8 miljoen. Het rijtje bekijkend voorzitter, 
kan de vraag worden gesteld wat de noodzaak hiervan is en het niet beter zou zijn 
om deze lijst te schrappen en het  geld in de zak te houden als buffer voor de 
opvang risico’s. Om de dekking van het nieuw beleid rond te krijgen laat u dit ten 
laste van de algemene reserve ( Argi)  en de reserve Essent komen. De vraag die 
we al eerder hadden gesteld is of de afnamen en verdere teruggang in de reserves, 
wel zo verstandig is. Dit in relatie tot mogelijke nieuwe tegenvallers in de 
algemene uitkering en niet onbelangrijk de grondexploitaties? Graag wil ik in 
dezen ook graag in de richting van de overige fracties kijken en in het bijzonder 
naar die van de ChristenUnie, die heldere opvattingen heeft over de reserves, de 
risico’s en de overdracht van deze gemeente aan een nieuw gemeentebestuur in 
2014, waarbij er ook voor het nieuwe bestuur middelen beschikbaar zijn voor 
nieuw beleid tot een bedrag van € 4 miljoen. Gaat dit lukken? 
 
Dit laatste geeft ons grote kopzorgen en we vragen ons af of onze reserve positie 
wel toereikend is om de risico’s in de grondexploitaties op te vangen. De risico’s in 
de grondexploitaties zijn namelijk gigantisch groot met een boekwaarde van € 62 
miljoen en nog vele te plegen uitgaven . De grondverkopen blijven zoals we weten 
ver achter bij de verwachting en de rentelasten zullen daardoor langer doorlopen. 
De eindresultaten van de verschillende complexen komen op die manier onder 
druk te staan en is de kans groot dat deze negatief worden afgesloten. We noemen 
als voorbeeld het verwachte eindresultaat van ter Borch in de tabel in de 
paragraaf Grondbeleid blz. 54. Deze is nu nog slechts € 1,2 miljoen (verwachting). 
Er waren momenten dat dit bedrag vele malen hoger zou uitpakken. De 
verwachting van 1,2 miljoen zou ook zo maar een verliespost op kunnen leveren. 
We hebben in de jaarrekening 2011 kunnen lezen dat we nog een bedrag van 
ruim€ 8 miljoen verwachten voor de overdracht aan de gemeente Groningen. In 
het Dagblad van maandag jl. lezen wij dat er nog steeds gesteggeld wordt over 
deze kwestie. Hoe “’hard” is de opbrengst nu daadwerkelijk en kunnen we hier op 
vertrouwen voorzitter. Daarnaast zijn de complexen de Bronnen, Donderen en 
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Zuidoevers directe gevaren voor onze financiële huishouding. Wederom kijk ik 
hier naar de fractie van de ChristenUnie omdat de portefeuille Financiën in hun 
handen is. 
Daarnaast is ook de vraag gerechtvaardigd in hoeverre we de geraamde opbrengst 
van bouwleges in 2013, als de grondverkopen slecht blijven en er weinig wordt 
gebouwd, zullen halen. Ook hier natte vingerwerk? Is het college bereid om een 
eventueel tekort persoonlijk bij te passen? 
 
Dan uw voorstel om te komen tot verhoging van de O.z.b. 
De netto bedragen voor de OZB zullen het komend jaar met 11 ½ % stijgen. Dat 
betekent nogal wat in deze tijd voor de inwoners van de gemeente. Wederom een 
aanslag op de portemonnee van de inwoners en dat is niet de enige aanslag: het 
regent ervan! We stellen dan ook voor om de sigaar uit eigen doos van 24 euro 
korting op de rioolbelasting te schrappen. De 11 ½ % O.z.b. verhoging willen wij 
niet doorvoeren. Wij willen een verdere bezuiniging op de uitgaven. 
Is het mogelijk dat wij de beschikbare middelen, die opgenomen zijn voor de bouw 
van MFA’s hiervoor te gebruiken. Welk bedrag is er in de begroting 2013 
opgenomen voor de dekking van nieuwe kapitaallasten ten behoeve de 
nieuwbouw?  Graag daar nader uitleg over. 
 
Natuur. We hebben hierover niet veel gelezen in de begroting, althans niet 
zichtbaar. Toch willen we daar even wat extra aandacht voor. 
Er wordt door kenners van het milieu stevig aan de bel getrokken. Het zou 5 voor 
12 zijn. Reden, de bestuivers, bijen, zouden in grote aantallen afnemen en het 
bestuiven van bloemen, fruitbomen en andere planten (groenten etc.) komt onder 
druk te staan. Als dus het tij niet keert betekent dit grote economische stroppen 
en kan betekenen dat het einde van de mensheid in zicht is. Wat kunnen we als 
gemeente daaraan doen. Wel, laten we beginnen om 3 bijenkasten aan te schaffen 
en te plaatsen bij lokale bijenstalhouders in de 3 kernen. We stellen voor hiervoor 
750 euro beschikbaar te stellen. Daarmee het signaal afgevend serieus het 
gesignaleerde probleem op te pakken en er ook wat aan willen doen. Graag horen 
we of het college dit zou willen overnemen. 
 
Op basis van de huidige rente en verwachte rente, stelt het college voor de 
rekenrente te verlagen naar 3,5 %. Het is eigenlijk een vrij technische exercitie, 
die uiteindelijk budgettair neutraal zou moeten uitpakken voor de gemeente.  
 
Daartegen zien we dat de afspraak af te blijven van de Essent gelden, niet wordt 
opgevolgd. Wederom wordt ruim 6 miljoen ten laste gebracht van de 
Essentgelden. In het verleden werden de dividenduitkeringen gebruikt om 
structurele lasten af te dekken. Na verkoop zou de opbrengst rente hiervoor 
worden gebruikt voor het afdekken van structurele lasten. De vraag is hoe een en 
ander met elkaar verhoudt en geen problemen gaat opleveren? Je kan niet 2 keer 
deze gelden gebruiken voor structurele afdekking van structurele uitgaven. 
 
Voorzitter, de WMO-raad zal een metamorfose moeten ondergaan in de geest van 
WMO nieuwe stijl, doordat de AWBZ in de WMO wordt geïntegreerd. Onze directe 
vraag is of de gereserveerde gelden hiervoor voldoende zijn, wat wij betwijfelen, 
Hebben wij gelijk hoe is hier er dan rekening mee gehouden?. 
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Voor de volksgezondheid is het van groot belang dat de sportvoorzieningen op een 
goed niveau in stand worden gehouden. Het al eerder aan de orde zijn geweest 
het accommodatiebeleid, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. We 
verzoeken dit onderdeel te laten zijn van het IAB en structureel daarvoor 154.000 
euro te reserveren. Wellicht kan dit binnen de eerder genoemde beschikbare 
middelen voor dekking van het IAB worden gevonden 
 
Volgens de zogenoemde junicirculaire is in de algemene uitkering voor 2013 
rekening gehouden met een loonstijging van 1%. In het nu afgesloten 
bestuursakkoord worden de lonen van ambtenaren op 0 gezet voor de 
aankomende 2 jaar. Het college geeft aan 2 % in haar begroting en voor de jaren 
(meerjarenbegroting) daarna rekening wordt gehouden met een nominaal groei 
voor loonstijgingen (1%). De 2% daar is 1% nodig voor de verhoging lonen en de 
andere 1% voor de hogere pensioenpremie voor de werkgever vanwege de te lage 
dekkingsgraat van het ABP.  
Dat laatste zijn we verplicht. De 1% loonsverhoging kunnen we schrappen in de 
lijn zoals dit overeen is gekomen tussen de regeringspartijen in Den Haag. Dit 
levert direct in de begroting €150.000 op en kan worden ingezet in het minder 
verhogen van de O.z.b..  
 
Dan de totale lijst van nieuw beleid. Overal moeten we bezuinigen. Dat is voor 
niemand de leukste bezigheid. Het vast gegeven dat veel ongewis op ons afkomt, 
kan de vraag worden gesteld of het verantwoord is uw voorstellen binnen het 
overzicht van nieuw beleid 2013/2014 klakkeloos over te nemen. Door alle gelden 
voor incidenteel nieuw beleid niet uit te geven houden we een sterkere 
reservepositie. Gelet op de vele risico’s die op ons afkomen lijkt ons dit een 
verstandig en gezond voornemen. 
Wij horen graag hoe andere fracties hier tegenaan kijken.  
 
In het kort voorzitter gaat het ons dus om: 
 
1. Geen uitgaven voor incidenteel nieuw beleid; 
2. De reservepositie in tact houden voor nog onbekende risico’s en dan met name 
in de grondexploitaties; 
3. De nog niet opgenomen nieuwe rijkskortingen vanuit het Regeerakkoord 
opvangen door nieuwe bezuinigingen in de begroting; 
4. De voorgestelde ozb-verhoging niet door te laten gaan en dit gat te dichten   
5. door hiervoor de nog beschikbare middelen voor nieuwe kapitaallasten voor te 
bouwen MFA’s in te zetten; 
 
 
 
 
 


