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Voorzitter de algemene beschouwingen hebben plaats gevonden tijdens de behandeling 
van de perspectief nota. Voorheen de kadernota. We hoeven dus niets anders te doen 
dan te bekijken of die zaken, genoemd tijdens de behandeling perspectiefnota, ook terug 
te vinden zijn in de begroting 2014. Daarnaast is er uiteraard nog enige ruimte ergens “iets 
van te vinden”.  
 
Voorzitter, Leefbaar Tynaarlo heeft destijds tegen de perspectiefnota gestemd. Maar, 
zoals u toen al aangaf, dat kon zonder enige consequenties. De volgende keer kunt u dus 
gewoon vragen dit voor kennisgeving aan te nemen.  
 
Eerst de Najaarsnota. 
 
Voorzitter Punt 4 
U  vraagt ons om in te stemmen, de in deze najaarsbrief genoemde som van € 1.176.003. 
naar het boekjaar 2014 door te schuiven.  
Leefbaar Tynaarlo heeft al vaker de raad voorgehouden daar niet mee in te kunnen 
stemmen. Zelfs de accountant heeft, in het verleden, hierover iets gezegd.  
Alle lopende zaken, in 2013 gestart, en die in 2014 pas kunnen worden beëindigd, kunnen 
wat ons betreft prima als geoormerkt geld mee worden genomen naar het volgende 
boekjaar 2014.  
Alles wat in 2013 niet in gang is gezet moet terug naar de algemene reserve grote 
investeringen. (Argi) (6 ton) en kunnen het jaar erop wederom opnieuw door de raad 
besteed worden. 
 
U vraagt de raad om bij puntje 7 in te stemmen met het toevoegen van € 595.000 uit de 
pot het Brinkenplan Zuidlaren incidenteel beschikbaar gestelde middelen 2013, aan het 
krediet ‘Herinrichten Brink Zuidlaren.  
 
Meneer de  voorzitter Leefbaar Tynaarlo kijkt daar op dit moment toch wat genuanceerder 
tegen aan.  
 
In de 1e plaats zijn wij voorstander van, net als u, het reguliere onderhoud aan de Brinken 
uit te voeren. Daar had ons inzien echte al lang mee kunnen worden begonnen.  
Daar waar het echter gaat om vernieuwingen willen we eerst de uitkomsten van zowel de 
klankbordgroep als de werkgroep Brinkenplan afwachten.  
Pas als daar volledige overeenstemming mee bereikt is, kan dit worden omgezet in een 
uitvoeringsplan met de daarbij behorende middelen.  
Ons advies, pak nu direct het regulier onderhoud aan. Daar heeft u geen toestemming van 
de raad voor nodig. Het reguliere onderhoud is dus primair.  Daar had mee kunnen 
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worden begonnen. Het geld ad € 595.000 moet dus eerst terug naar de algemene reserve 
grote investeringen. (Argi). 
 
Dan even de begeleidende brief. 
 
Ik verwijs verder even naar het staatje op pagina 13 voor wat betreft de post 
ondersteuning bij grondzaken €14.500. Deze gelden willen we laten vrij vallen. Dit dient 
wat ons betreft door de Directeur Secretaris opgelost te worden binnen de 
bedrijfsvoeringgelden. Dus de €14.500 terug naar de Algemene reserve grote 
investeringen. (Argi). 
 
Dan de doorontwikkeling digitale dienstverlening a € 100.000. Het college wil dit 
beschikbaar houden voor een nieuwe telefooncentrale. Ons voorstel is dit bedrag nu terug 
te storen naar de reserve en pas beschikbaar te stellen als de kosten van een nieuwe 
centrale bekend zijn. 
 
Dan groot onderhoud algemeen. € 80.000 voor mogelijke kosten voor het aanleggen van 
glasvezel door Reggefiber. Voorzitter, we gaan er vanuit dat dit een verschrijving is want 
dit betaal je niet als gemeente maar verhaal je op Reggefiber!!  
Het geld kan dus terug naar de reserve. (Argi). Heeft u problemen voor deze €80.000 een 
besteding te vinden dan kunt u het altijd nog gebruiken voor de nieuwe School  in Vries!! 
 
Wat betreft uitvoering Centrumplan Vries lijkt het ons reëel, voorlopig de € 200.000 weer 
naar de reserve ( Argi.) te sluizen. 
 
Voorts lezen we  in cluster 4 (op pagina 5) dat er nu al een exploitatietekort is op de MFA 
Yde ter grote van  € 38.083. Dit wordt opgelost binnen de IAB- gelden. Voorzitter, betekent 
dit dat de exploitatie van de nieuwe MFA duurder uitvalt dan eerder geraamd? En waarom 
zijn de exploitatiekosten van de MFA dan niet hoger opgenomen in de begroting 2014? 
Graag daar duidelijkheid over. 
 
Op pagina 4 lezen we dat de school in Oudemolen is gesloten. Dit is ons bekend! Maar 
wat gebeurt er nu met de school? Zijn we deze opstallen aan het verkopen? Wie draagt nu 
de kosten van verzekering en andere vaste lasten? (Baasis) 
 
Als laatste voorzitter, in de laatste alinea op pag. 5 lees ik dat het onderhoud buiten de 
krijtlijnen van sportvelden als bezuinigingsmaatregel wordt overgedragen aan de 
verenigingen. Onze vraag is of hier overeenstemming over is met de verenigingen. 
Wat is het voordeel voor de gemeente of de verenigingen en welke verdere kosten brengt 
dit met zich mee. Welke vergoeding aan de verenigingen staan hier tegen over. 
 
Op pagina 10 staan een tweetal nadelen die incidenteel zijn. Onze vraag is of dit terecht 
is? Het betreft hier € 200.000 aan uren die niet aan het grondbedrijf kunnen worden 
toegeschreven omdat er minder werkzaamheden zijn vanwege het verlengen van de 
exploitatietermijn. Dit zal dan toch in 2014 niet anders zijn? De vraag is waarom dat niet is 
meegenomen in de begroting 2014.? 
Voorts worden er minder bouwleges verwacht ter hoogte van € 110.000. Dit is incidenteel 
ingeboekt. Ook hier weer de vraag of dit Klopt? Verwacht U dat er in  2014 dan weer veel 
meer gebouwd? En zo ja, waaruit moet dat dan blijken? Rijk rekenen en arm tellen lijkt ons 
niet de juiste insteek.  



Leefbaar Tynaarlo 

- Pagina 3 van 4 - 

 
Op blz. 12 lezen we dat er € 711.467 wordt gereserveerd in de reserve IAB.  
Dit is “ over”” vanuit 2013 zoals u dit verwoord. Dit kan dus worden gereserveerd voor de 
nieuwe School in Vries. 
 
Verder voorzitter willen we in zijn algemeenheid het college nogmaals aandacht op het feit 
dat we hebben gevraagd om aanbestedingen voor het gehele jaar, zeker als het gaat om 
wegenonderhoud, in het 1e kwartaal van dat jaar te laten plaatsvinden. Het asfalteren  
dient zoal in het voorjaar of zomer plaatst te vinden. Nu asfalteren in de regen en koude is 
vragen om moeilijkheden en slechte kwaliteit  de wegen zijn langer afgesloten wat onze 
plaatselijke economie ook niet ten goede komt. Vroeger aanbesteden hebben de 
aannemers het gehele jaar de tijd te komen tot uitvoering. Als gemeente kan je daar 
afspraken over maken. We zien nu, zo tegen het einde van het jaar, allerlei wegen 
opgebroken. En een jaargetijde dat voor zowel de uitvoerder als gebruikers van wegen, 
problemen kan opleveren. 
 
Dan de begroting 2014. 
 
Voorzitter, alles overziende moeten we vaststellen dat we spreken van een positief 
sluitende begroting. Tegelijkertijd zien we als gevolg van uw beleid in de meer 
jaren begroting, grote tekorten gepresenteerd.  
Hier geeft het college geen enkele richting aan hoe hier mee om te gaan. Je zou mogen 
verwachten dat dit al in de begroting 2014 zou worden opgepakt. Ik hoor enkele brommen 
dat er veel belangrijker dingen zijn dan geld, maar jammer genoeg kosten die ook geld 
voorzitter. Natuurlijk kan je problemen het beste oplossen met andermans geld. Toch 
willen we aangeven dat regeren vooruitzien is.  
 
Het verbaast ons dan ook dat u daar niet naar handelt. Wel noemt U dat er € 3 miljoen 
beschikbaar is voor nieuw beleid incidenteel. Maar dit lijkt ons duidelijk handelen zonder 
rekening te houden met andere zaken.  
Noem het maar opportunistisch gedrag. Verder wordt de OZB met 8% verhoogd. 
Voorzitter dit past niet in tijden waarin een ieder moet inleveren.  
Ook al geeft het college aan dat het nadeel wordt gecompenseerd door een verlaging van 
het tarief voor GFT met € 0,09. Voorzitter, laten we elkaar niet voor de gek houden. Dit is 
voor de burger toch niet direct een voordeel.  
Zeker gezien het feit dat er weinig inwoners groen afval hebben of dit zelf composteren. 
Huurders betalen dan niet direct de OZB maar het wordt door de corporatie wel 
verdisconteerd in de huurprijs. Daarmee creëert u voor velen binnen onze gemeente die 
afhankelijk van een huurwoning zijn, minder besteedbaar inkomen met alle negatieve 
gevolgen van dien.  
 
In zijn algemeenheid voorzitter zitten we als raad in de bekende dip. Het invoeren van het 
dualistisch systeem, toch al wat jaartjes ingevoerd, is door de raad niet opgepakt. De 
gevolgen daarvan hebben we in deze raadsperiode 2010-2014 kunnen mee maken. Veel 
negatieve publiciteit, veel zaken die faliekant verkeerd zijn gegaan met de daarbij 
gepaarde grote financiële stroppen. Gevolg is het verlies van het vertrouwen van onze 
inwoners in het openbaar bestuur. En daar balen we stevig van voorzitter. 
 
Of er de afgelopen jaren voldoende bereikt is, of juist niet, moet ieder maar voor zichzelf 
uitmaken. Kijken we echter alleen al naar de kern Vries dan lijkt het wel of de tijd 4 jaar 
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heeft stil gestaan, met alle gevolgen van dien. Hopen nu dat in 2014 het tij zal keren. Dat 
kan alleen door met elkaar de schouders er onder te zetten samen met het ambtelijk 
apparaat. Leefbaar Tynaarlo wil dat Tynaarlo Leefbaar blijft en economisch gestand houdt! 


