
Najaarsbrief 2013 en begroting 2014 

De najaarsbrief en begroting zijn sober van stijl. Er staan geen ronkende succesverhalen in. Het 

college kiest er daarnaast voorom een aantal belangrijke dossiers vertrouwelijkheid met de raad te 

bespreken. Mijn fractie is daar niet gelukkig mee en ziet liever een transparante aanpak. Ons 

gemeentebestuur krijgt  van de inwoners nog steeds een onvoldoende  voor zaken als invloed en 

vertrouwen ziet mijn fractie als een gevolg van de aanpak van dit college. 

Wij lazen enige tijd geleden in de kranten dat deze begroting sluitend zou zijn, en dat is ook gelukt 

met wat heen en weerschuiven. Toch kan mijn fractie zich niet voorstellen dat het college hier zelf  

echt tevreden over is. Immers, dit ging ten koste van een aanzienlijk deel van de vrije reserves.  Een 

aantal moeilijke dossiers worden over de verkiezingen heen getild, wat het meerjarenperspectief 

negatief zal beïnvloeden. 

De OZB wederom verhogen is  bij de laatste begrotingsklus van dit college een instrument om nog 

geen taken af te hoeven stoten en toch de begroting sluitend te maken.De burger betaalt de 

rekening voor deze keuzes.Om dat te verzachten gebruikt het college een deel van de 

bestemmingsreserve van de afvalstoffenheffing. Dankomen wij toch nog weer terug op ons voorstel 

bij de perspectievennota. D66 wil een deel van de bestemmingsreserve van het rioolfonds terug 

geven aan de burger.  Niet als verzachtende maatregel, maar omdat onze inwoners jarenlang te 

veel hebben betaald en zij hier recht op hebben. Nogmaals de  OZB verhogen doet dit college liever 

dan bezuinigen op wat niet persé  tot haar taken behoort.  Nu goede sier maken en straks tekorten 

in de gemeentekas! 

Dit  college heeft een aantal zaken uit hun programma gerealiseerd.  Dat is knap, gezien het feit dat 

zij deze steeds met een zeer krappe meerderheid door de raad moest krijgen.  

Er zijn echter een aantal belangrijke zaken niet gelukt. Ik noem de centrumplannen.  

Aan de klankbordgroepen in de verschillende kernen heeft het niet gelegen. Zij  hebben inzet en 

betrokkenheid getoond. Ook projectontwikkelaars trokken aan plannen om winkels en 

appartementen te kunnen bouwen, al dan niet tot tevredenheid van de betrokken ondernemers en 

inwoners. Tot dusver heeft het echter niet tot waterdichte afspraken  geleid en gaat nog nergens 

de schop in de grond. 

 En ondertussen worden de centra in Tynaarlo er niet aantrekkelijker op. 

Voor Vries moet er echt op korte termijn een vitaliseringsplan komen.De Bronnen inzetten als 

middel lijkt voor langere tijd in de ijskast te belanden.Maar goed ook want actief grondbeleid zou 

daar eerder tot leegstand en braakliggende bouwterreinen leiden dan tot revitalisering. Stoppen 

dus!Jammer van het geld voor het jarenlang door blijven ontwikkelen van de plannen. Daar 

hadden ook een aantal starterswoningen binnen de bebouwde kom van Vries voor gerealiseerd 

kunnen worden. 

 In Eelde is men het jarenlange wachten op duidelijkheid meer dan beu en wacht men gelaten af of 

de laatste handtekeningen nu echt welop papier komen.Het is voor het dorp niet te hopen dat de 

supermarkten in Eelderwolde eerder gerealiseerd zullen gaan worden dan de aanpak van het 

centrum in Eelde. 



In Zuidlaren wil men een toezegging van het gemeentebestuur dat het winkellint behouden blijft  en 

de Brinken onderhouden worden op een wijze die het beschermd dorpsaangezicht niet aantast. De 

klankbordgroep hoopt daar dat het college meer  hecht aan hún inbreng dan aan bijvoorbeeld het 

wonderlijke plan voor een kunstmatig aangelegd slijtpad op de grote brink. 

En laten we ook het buitengebiedniet vergeten. Metaansluiting op het glasvezelnetwerk en 

verruiming van de regelgeving tav bestaande gebouwen zouden we huidige en nieuwe 

ondernemers en zzpers beter faciliteren. D66 vindt het belangrijk dat hier meer prioriteit aan 

gegeven wordt. 

Ook het IAB beleid is maar zeer ten dele gerealiseerd. Het onderhoud aan de scholen is maar net 

voldoende.  De eindeloze overlegtrajecten hebben voor de meeste scholen nog steeds tot niets 

concreets  geleid.Een volgend college zal zorg moeten dragen voor een integrale en vlottere aanpak 

voor de huisvesting. Een aanpak die verspilling tegen moet gaan. Met schoolgebouwen die berekend 

zijn op krimp en een 7 tot 7 beleid. Met  ruime en groene speelpleinen, en voldoende ruimte voor  

fietsen en parkeerplaatsen. Kortom: Voor heel Tynaarlo schoolgebouwen die klaar zijn voor de 

toekomst. En daarbij moet er rekening gehouden worden met een realistisch budget. 

De financiële staat waarin een volgend college de gemeente aan zal treffen is een andere dan dit 

college destijds aantrof. Er is ingeteerd op de eigen middelen.  

Mijn fractie heeft zich steedsverzettegen de plannen voor de Bronnen, tegen de baanverlengingen 

tegen de grote hoeveelheid appartementen en extra winkelmetersin de verschillende centra. Niet 

om oppositie te voeren, maar omdat D66 werkelijk niet geloofde in de doelmatigheid en de 

effectiviteit van de plannen. Ook voor deze begroting zijn keuzes gemaakt  die mijn fractie niet deelt. 

 

Tot slot: 

Een begrotingsvoorstel  geeft inzicht in de keuzes die het college heeft  gemaakt  voor de 

gemeente. 

Een verkiezing geeft inzicht in de keuzes die de inwoners hebben gemaakt voor de gemeente. 

D66 verwacht in Maart blijer te zullen met de keuze van de burgers dan dat wij nu zijn met die van 

het college! 

 


