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Vanaf 2015: groeiende tekorten vragen om keuzes 
Gemeente ontkomt niet aan stevige ombuigingen 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de perspectievennota 2013 opge-
steld en aan de gemeenteraad verzonden. De perspectievennota laat voor 2014 nog 
een gering tekort zien, maar vanaf 2015 zal dit naar verwachting oplopen van 1 miljoen 
in 2015 tot 1,5 miljoen vanaf 2016. Hierdoor is het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt 
moeten worden. En dat er nagedacht moet worden over de kerntaken van de gemeen-
te. Door slim te bezuinigen heeft het college tot dusverre alle voorzieningen in de ge-
meente grotendeels overeind weten te houden. Vanaf 2015 zal dit steeds moeilijker 
worden. Vanwege de verkiezingen in maart 2014 laat het huidige college deze keuzes 
over aan het nieuwe college. Daarom geeft het college in de perspectievennota denk- 
en zoekrichtingen aan als input voor de verkiezingsprogramma’s en als input voor de 
plannen van het nieuwe college vanaf 2014. Op 27 augustus vergadert en besluit de 
gemeenteraad over de nota. 
 
Richting voor de toekomst 
De titel van de nota luidt “Richting voor de 
toekomst”, omdat in maart 2014 de  
gemeenteraadsverkiezingen worden  
gehouden. De begroting 2015 ligt daardoor 
bij een nieuw bestuur. De perspectievennota 
geeft daarom voor de periode vanaf 2015 
richtingen aan voor de belangrijkste  
uitdagingen in de toekomst.  
 
Aanzienlijke kortingen vanuit het rijk 
Vanaf 2015 ontvangt de gemeente fors minder inkomsten van het rijk, waardoor het 
behoud van de talrijke voorzieningen in de gemeente onder druk komt te staan. De 
Graaf: “De afgelopen jaren zijn we zeer terughoudend geweest met het verhogen van 
lasten voor onze burgers. In dat opzicht is Tynaarlo de goedkoopste gemeente van 
Drenthe. Dit terwijl we wel vele voorzieningen in stand weten te houden. De vraag is nu 
hoe we deze voorzieningen betaalbaar kunnen houden.”  
 
In de perspectievennota geeft het college richtingen aan om de gevolgen van deze 
kortingen op te vangen. Zoals een mogelijke verhoging van de onroerendezaakbelas-
ting. Of het verminderen van gemeentelijke uitgaven. “We zullen nog kritischer moeten 
kijken naar een efficiënte bedrijfsvoering”, zegt De Graaf. “Wat zijn onze kerntaken en 
hoe kunnen we de samenwerkingsrelaties met onze partners, inwoners, bedrijven en 
instellingen nog meer uitdiepen. We willen, daar waar mogelijk, ook meer samenwer-
ken met andere gemeenten.” 
 
Veel extra taken, met minder geld 
Vanaf 2015 schuift de rijksoverheid taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en de 
Participatiewet naar de gemeente. Gemeenten moeten dit met veel minder geld van 
het rijk gaan uitvoeren. Tynaarlo staat voor de grote uitdaging om haar „sociale gezicht‟ 
overeind te houden. Het zorgdragen voor een vangnet voor inwoners die zichzelf niet 
(volledig) kunnen redden blijft bij ons bovenaan staan. In deze perspectievennota zijn 
deze ontwikkelingen vooralsnog budgettair neutraal opgenomen.  
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  Wethouder Hans de Graaf: “De  
ombuigingen hebben ertoe geleid dat 
de afgelopen jaren voor meer dan  
€ 4 miljoen is bezuinigd. Dat kon nog 
zonder voor de burger erg  
ingrijpende maatregelen. Na 2014 zal 
het lastig worden om zonder grotere 
keuzes de sterk dalende inkomsten 

van het rijk op te vangen.” 
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Samen met anderen 
De keuzes die de komende jaren gemaakt worden leiden er mogelijk toe dat we intensiever met onze 
omgeving moeten samenwerken. De Graaf: “Wij zijn er van overtuigd dat de huidige en toekomstige op-
gaven niet meer opgelost kunnen worden door ons alleen. Door samen te werken kunnen we veel berei-
ken. We zijn niets voor niets door Elsevier gekozen tot de beste woongemeente van Drenthe”.  
 
Vries, 15 juli 2013 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  
 
Vragen? Bel team communicatie, Dana de Vries, 0592-266.617   
 
 


