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2013 lijkt wel een jaar met alleen maar problemen in de gemeente. De verschillende 

onderwerpen, waarnaar ik hier verwijs zijn de afgelopen periode voldoende aan de orde 

geweest en zijn bij een ieder bekend. Opnieuw benoemen is niet opportuun. Maar is dat  

eigenlijk wel de enige realiteit? Gelukkig niet, veel zaken zijn immers goed gegaan en dat is 

ruim de meerderheid. 

Binnen de vissenkom van de Raad komt het negatieve beeld wellicht zo over, maar als we 

bezien wat er allemaal gepresteerd is door het bestuur, dan komt gelukkig een heel ander 

beeld naar voren. Om een paar punten te noemen:                                                                                                              

Een uitvoering van de begroting 2013, waarop maar weinig aanpassingen ingevuld hoeven te 

worden. Per saldo is er zelfs sprake van een licht positief eindsaldo.                                                                                    

Het nakomen van de toezegging, dat een volgend college minimaal   EUR 3.000.000 

beschikbaar heeft voor nieuw beleid.                                                                                                                                                   

Bij het onderzoek  “Waar staat je gemeente” kreeg het thema : “Individuele directe 

dienstverlening” de hoogste beoordeling.                                                                                                                                      

De bevolking is, zoals uit de tevredenheidenquêtes blijkt, positief over sport- en 

welzijnsvoorzieningen, verenigingen en cursussen.                                                                                      

Het  WMO-CJG loket realiseert oplossingen. De waardering voor de intake, een onderwerp 

waar het CDA al lang voor gepleit heeft, is met het cijfer 7,5 opmerkelijk hoog.                                                                                      

Zwakke scholen zijn verleden tijd.                                                                                                                             

Ten slotte. Het groen onderhoud wordt door efficiënt  werken ondanks afnemende 

middelen door de eigen dienst en Alescon conform het afgesproken BOR niveau uitgevoerd. 

Natuurlijk is niet alles hosanna. Het is jammer dat EUR 200.000 aan uren niet kan worden 

doorberekend aan projecten als Groote Veen en Ter Borch. En de grondwaarde van complex 

Broekveldt  is teruggebracht naar de waarde van agrarische grond.  Zorgelijk vinden wij de 

toename van het aantal uitkeringen WWB, of is het aantal uitkeringen mogelijk onjuist door 

de gemeente aangegeven? Graag uw reactie. Ook vinden wij het jammer dat jongeren nog 

steeds niet echt betrokken worden bij beleidsvorming. Ooit zijn er plannen opgezet. Wij zien 

met belangstelling uit naar de voortgang.  



Maar het algehele beeld is positief en dat belooft wat voor 2014. 

De begroting voor 2014 is sluitend. Op zich een hele prestatie. Er is zelfs enig nieuw beleid 

en uitvoering van eerder opgestart beleid gaat ook door. Wij nemen de voorstellen hiervoor 

geheel over, omdat de uitvoering van de aangedragen onderwerpen noodzakelijk is. Het is 

correct in onze ogen, dat er voor 2015 e.v. geen vast omlijnd plan opgesteld is. Het nieuwe 

college en de nieuwe Raad mogen zich hier na 19 maart over buigen.                                        

Nu een aantal specifieke opmerkingen ten aanzien van 2014. Wat voor ons wezenlijk is, zijn 

onderwerpen als risico. Hierbij kijken wij naar het weerstandvermogen. Met een index van 

127 t.o.v. de minimale eis van 100 wordt ruimschoots voldaan aan dit veiligheidsniveau. 

Verder lezen wij dat Tynaarlo qua gemeentelijke belastingen de goedkoopste gemeente blijft 

in Drenthe. Slechts een kostenstijging van 1,7%. Het voordeel op de voordeliger 

afvalstoffenheffing in 2014 compenseert dus de stijging in de OZB.  Krokodillentranen huilen 

hoe erg het is dat burger met de eigen woning financieel geplukt wordt,  beschouwen wij  

dan ook als verkiezingsretoriek.  Goed uitgangspunt is het beperkt laten zijn van de stijging 

van de totale lasten. De laagste te blijven in Drenthe moet het streven blijven.      

 Graag willen wij het college het volgende meegeven. Op pagina 47 wordt aangegeven dat 

Tynaarlo eigenaar is van 4% van de aandelen van GAE. Ook wordt aangegeven dat er geen 

tekorten worden verwacht. De actualiteit  is echter dat de aandeelhouders weldegelijk op 31 

oktober jl. te horen kregen dat er een subsidieverzoek gaat komen. Wij als CDA hebben 

steeds aangegeven positief te staan tegenover GAE en dat blijft zo. Echter ook hebben wij 

steeds gesteld, conform de eerdere uitgangspunten en beleid, dat er geen extra middelen na 

2013 meer zullen worden verstrekt, een lijn waarvan ook door GAE is uitgegaan. Wellicht is 

het overdragen van het  4% aandelenbezit aan een van de grote aandeelhouders op dit 

moment een goede stap.  Wat is uw visie hierover?    Naast de mening van de fractie van 

GroenLinks vernemen wij ook graag van de andere fracties hoe hier tegenaan gekeken 

wordt.                                                                                                                                              

Voordat ik mijn betoog afrond hebben wij nog een tweetal vragen. Van uw college 

vernemen wij graag of de EUR 100.000 beschikbaar voor economische ondersteuning ook 

ingezet gaat worden voor de uitwerking van de motie over de Creatieve Industrie.                                                        

Daarnaast willen wij weten hoe de taakstelling van EUR 200.000 bezuiniging bedrijfsvoering 

wordt ingevuld? Er is op bezuinigingsgebied immers al een majeure prestatie verricht de 

laatste jaren door het ambtelijke apparaat. Laat het niet ten koste gaan van verlies van 

arbeidsplaatsen.  

Aangezien dit de laatste begroting  is binnen de huidige collegeperiode wensen wij nu reeds 

bij voorbaat het  na 19 maart 2014 aantredende college veel wijsheid toe om op een 

passende wijze de gemeentelijke belangen optimaal te behartigen, wetende dat de 

financiële donderwolken vanuit Den Haag de horizon al beginnen te verduisteren. 
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