Najaarsbrief en Begroting
Mijnheer de Voorzitter
Vanmiddag bespreken we de najaarsbrief en de begroting.
De laatste weken heb ik een aantal malen gehoord dat er over deze twee
onderwerpen niet veel te bespreken was omdat de Perspectieven nota pas eind
augustus aan bod is geweest en zoveel is er in die korte periode toch eigenlijk niet
gebeurd.
Daarnaast laten beide stukken een positief resultaat zien, dus waarom er dan veel
woorden aan vuil maken, zolang we niet in de rode cijfers uitkomen is er toch niets
aan de hand.
Maar zo eenvoudig ligt de zaak niet.
Dit is de laatste keer dat de fracties in deze raadsperiode over de financiële situatie
en de situatie in het algemeen in een beschouwing hun mening kunnen geven en
mijn fractie wil daarbij het volgende opmerken:
De eenheid in zowel coalitie als oppositie brokkelt af, er wordt geprobeerd met
wisselende combinaties meerderheden voor bepaalde besluiten te verkrijgen.
Daarnaast worden de partijbelangen door een aantal fracties weer duidelijker
meegewogen, ruim vier maanden voor de verkiezingen moet men zich alweer
profileren. Het adagium dat men vertegenwoordiger is voor alle inwoners van
Tynaarlo en niet alleen voor de eigen kiezers verdwijnt steeds verder, hoewel het bij
sommige fracties al de hele raadsperiode niet sterk aanwezig was.
Fracties die sterk gepleit hebben voor het reserveren van een stevige bruidsschat
voor de volgende raadsperiode, doen voorstellen die, als ze aangenomen worden,
enorme gaten slaan in de reserves van de gemeente. Deze voorstellen zijn lang niet
altijd ingegeven door gevoel voor het belang van de gemeente, in sommige gevallen
lijkt rancune de voornaamste drijfveer.
Het is opvallend hoe kortzichtig deze politiek is, door deze voorstellen gijzelen deze
partijen zichzelf, want door de gemeentelijke reserves zo te verkwanselen of vast te
leggen is er na 19 maart geen ruimte meer om beleid te voeren, zeker niet met de
extra belasting die de transities met zich mee brengen. Nu doordrammen om te
scoren met het oog op de kiezersgunst, zou wel eens een Pyrrusoverwinning kunnen
zijn, waardoor in de komende raadsperiode zaken geen doorgang kunnen vinden
omdat de gemeentelijke verplichtingen al te hoog zijn geworden.
Bezint eer gij begint!

