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Algemene beschouwingen bij de Voorjaarsbrief en Perspectievennota 2013

Ik ga proberen in een zeer kort (tekort) tijdsbestek een reactie te geven op de
beleidsstukken van het college: de Voorjaarsbrief en de Perspectievennota 2013. Zoveel
mogelijk de grote lijnen en weinig franje.

Voorjaarsbrief

De voorjaarsbrief informeert ons over de gang van zaken in de eerste helft van dit jaar.
Financieel vertaald betekent dit een versterking van de Argi met maar liefst € 146.332. Dat
vooral dankzij een fors hogere uitkering uit het gemeentefonds. Dat lijkt echter vooralsnog
de laatste keer te zijn? Verder gaat het in de voorjaarsbrief over de ‘normale’ aanpassingen
met voor ons weinig vragen. Twee zaken vielen ons op en krijgen een reactie:

1. Het feit van geen zwakke scholen meer in Tynaarlo, waarvan acte!
2. Bij de centrumontwikkelingen in Zuidlaren is menig discussant voorstander van het

huidige ‘haltermodel’ lezen we in de voorjaarsbrief Dat is een begrijpelijke houding: geen
nieuwe lap op een oude lederen zak (een oude uitdrukking). Ik hoop toch dat nieuwe
ontwikkelingen daarin niet bij voorbaat tot mislukken gedoemd zijn. We zien uit naar
rapportage over het proces centrumplan Zuidlaren, ref. uw brief van 8 juli 2013.
Wanneer verwacht u ons deze te kunnen sturen?

Perspectievennota

Algemeen
Over deze nota valt meer te zeggen. Zoals verwacht worden de gevolgen van de
economische crisis nu écht zichtbaar. De stelling van het college (pag. 3 laatste alinea) dat als
er nog meer wordt bezuinigd de korting op het gemeentefonds nog verder zal toenemen en
dat zulks al voor het jaar 2014 tot wezenlijk andere uitkomsten zal leiden, lijkt bewaarheid te
worden. De septembercirculaire zal duidelijkheid brengen over de ‘gevreesde ‘ 6 miljard €.
De begroting 2014 zou er nog anders uit kunnen gaan zien dan wij nu in perspectief hebben.
Vandaag gaan we dan ook niet verder dan de kaders trekken om in november tot een
definitieve besluitvorming te komen. Ik kom hier nog op terug.

De inhoud van het hoofdstuk Visie, maatschappelijke en financiële opgaven onderschrijven
we. De wereld, Europa, Nederland en ook de gemeente Tynaarlo gaan er anders uit zien. Of
het de grootste opgave is de opgebouwde welvaart te behouden, is voor ons de vraag. Als
we om ons heen kijken en ons realiseren wat wij wel hebben en verreweg de meeste
anderen in deze wereld niet, dan past ons toch wat terughoudendheid bij een dergelijke
stelling. Overigens kunnen we ons helemaal vinden in de verdere detaillering van de
maatschappelijke opgaven met als rode lijn: goede sociale voorzieningen, voldoende
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werkgelegenheid, maatschappelijke participatie. Met de stelling werk gaat voor inkomen
bevestigt u onze visie op de gewenste samenleving.

De zes stellingen op pag 7 verdienen alle een reactie. De ons toegemeten tijd laat dat niet
toe. Ik beperk me tot stelling nr. 5: een groter beroep op inwoners, verenigingen, bedrijven
en instellingen. Mee eens, uiteraard. De grote vraag is dan: hoe bereik je dat en aan welke
zaken denken we dan? In het Nederlands Dagblad van 17 augustus jl. las ik een artikel over
participatie van vrijwilligers (bijv. werklozen) in de zorgsector, uiteraard onder begeleiding
en onder randvoorwaarden. Dit is maar één voorbeeld en wellicht uit te breiden. De redactie
van de genoemde krant kondigt nog meerdere artikelen aan. Ik zal ze blijven volgen.

Het lijkt ons dat er een denkproces op gang moet komen om na te gaan waar en hoe andere
partijen bij een aantal disciplines betrokken kunnen worden. Ik noem er enkele: de zorg dus,
groenvoorziening, vervoer, speeltuinen, onderhoud, assistentie op scholen ………………

Samen met de door u genoemde deelnemers moeten er dingen mogelijk zijn. Een denktank
instellen met participanten uit de genoemde sectoren? Alleen maar zeggen is onvoldoende.
Het lijkt me ook een onderwerp voor de nieuwe gemeenteprogramma’s.

Financieel
 De Perspectievennota is vooral een financieel stuk. Daarover moet ook nog wat gezegd

worden. Het eerste collegevoorstel gaat over de uitgangspunten( 3.1) voor het opstellen
van de (meer)jarenbegroting 2014-2017. Onze vraag is naar de
mogelijkheid/onmogelijkheid van de prijsindex conform 2013, dus 0% en over welke
bedragen we dan bespreken. In de CAO afspraken willen wij niet treden, maar voor zover
wij weten zijn deze ook aan de orde in de besprekingen over de € 6 miljard?
Vooral dankzij de bijstelling van de algemene uitkering sluit de (voorlopige) begroting
2014 met een positief resultaat. De kosten voor de RUD (nu Omgevingsdienst) doen pijn.
Het nut van deze maatregel moet nog bewezen worden. Maar ja, medebewind (een oud
begrip).

 De motie van 6 november 2012 betr. Nieuw beleid 2013 heeft inderdaad een verzwaring
van de begroting ten gevolge gehad. De gelden staan nu geboekt op de plaats waar zij
horen te staan: structureel bij structureel. Voor 2014 lijkt dat nog wel op te brengen,
hoewel…Voor de volgende jaren zullen o.i. deze post heel kritisch tegen het licht moet
worden gehouden; door onze opvolgers dus.
De ChristenUnie is akkoord met het voorstel onder 4.1.3.

 Bij de behandeling van de Begroting 2013 is in verband met de voorgenomen grote
onttrekkingen aan de reserves, lees hier de Essentreserve, een motie aangenomen die
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tot strekking had de reservepositie ultimo 2014 met € 1 miljoen verstevigd te hebben.
Nu is het nog geen eind 2014, dus er kan nog veel, maar ik ben toch zo vrij daar een
aantal vraagtekens bij te plaatsen. De cijfers in de voorliggende nota (pag. 23) laten ons
niet zien dat de reserves per ultimo 2014 met het genoemde bedrag toegenomen zijn.
Eerder blijkt het tegendeel.
Wel constateer ik dat de grote onttrekkingen doorgaan, hetzij uit de Argi en ook uit de
Essentreserve. Ik herinner er aan deze laatste reserve bedoeld was voor de exploitatie
ter vervanging van de vervallen dividendopbrengsten. De Essentreserve zal blijken geen
‘kruikje van Sarfath’ te zijn.
De conclusie uit bovenstaand is: als de betr. motie niet onverkort uitgevoerd kan
worden, zijn er o.i. ten onrechte kredieten verleend.

Een oordeel over 5. Intensiveringen en voorstellen nieuw beleid is moeilijk. Een deel van
de voorstellen stond al in de Begroting 2013. Nieuw zijn de Voetbalaccommodaties en
de bedragen voor de economische visie.  Wat nadere informatie over deze beide zal niet
verkeerd zijn. Feitelijk behoort het wegenonderhoud gewoon uit de algemene dienst
betaald te kunne worden.

Denkrichtingen
Van de mijmeringen over het toekomstige beleid namen wij kennis, meestal met
instemming. Het eerste standpunt is heel duidelijk: we zijn 1 gemeente en we kijken ook
naar bereikbare voorzieningen in de nabije omgeving. Ergens anders valt te lezen: we
moeten bezien op welke wijze de voorzieningen zullen worden verdeeld. Met andere
woorden: niet meer van hetzelfde. Een duidelijk standpunt dat grote gevolgen kan hebben.

De denkrichtingen zullen vooral al dan niet gevolgd worden door het volgende college en
gemeenteraad. Uw voorstel ter zake tot vaststelling kunnen wij slechts honoreren als het
gaat om de begroting 2014. De verdere invulling is aan het volgende college en
gemeenteraad.

Tenslotte
Wij zijn ons ervan bewust dat onze (financiële) mogelijkheden beperkt zijn en dat
vermoedelijk nog wel meer beperkt zullen worden. Dat vraagt om heroverwegen en nieuwe
besluiten nemen. Daarvoor gaat veel gevraagd worden van het college en de gemeenteraad.
Daarvoor zijn verstand en inzicht nodig en vooral veel wijsheid. Wijsheid maken we zelf niet.
Wijsheid is een gave (van God), de bron van alle wijsheid.
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Ter afsluiting: een kort citaat uit het boek van de wijsheid, de bijbel:
‘Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder
voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven’.(Jakobus 5: 5)

Fractie ChristenUnie Tynaarlo
Jaap Hoogenboom

27 augustus 2013


