
 

PERSPECTIEVENNOTA TYNAARLO AUGUSTUS 2013 

Begroten is een ingewikkelde materie.  De behandeling over de zomer heen 

tillen was voor niemand een prettige beslissing. Mijn fractie hoopt op een 

veranderingsproces binnen dit huis waarbij ook het  binnen de normale 

termijnen ter beschikking stellen van de stukken wordt aangepakt,  zodat wij 

die ook op de bedoelde momenten kunnen behandelen. Wij realiseren ons  

best dat dit het nodige zal vragen van de organisatie.  

In het DvhN van donderdag 22 augustus j.l. las ik een artikel dat mij deed 

denken aan deze Perspectievennota. Het ging over het feit dat wij mensen ons 

schuldig maken aan het overdadige gebruik aan grondstoffen Dit naar 

aanleiding van bevindingen van het Global Footprint Network. 

 Het artikel had als titel: 

Wij maken met z’n allen veel meer op dan de aarde aan kan. 

 Ik herinnerde mij bij het lezen van dit artikel de gesprekken die ik, zo’n 15 jaar 

geleden als voorzitter van de plaatselijke milieugroep, met mensen had. 

Destijds waren afhoudende  opmerkingen als, “Ik doe niet aan milieu” nog vrij 

gangbaar. Want wij mensen hebben toch de neiging om onze ogen te sluiten 

voor de gevolgen van ons gedrag , omdat we anders wel eens voor  pijnlijke 

keuzes zouden kunnen komen te staan. 

Dit geldt, naar de mening van mijn fractie, ook voor een aantal keuzes in deze 

Perspectievennota. Het is moeilijk om de consequenties van beslissingen op 

lange termijn te zien, en misschien nóg moeilijker om onder ogen te zien wat 

de pijnlijke consequenties daarvan dan nu al zouden moeten zijn. De financiële 

toekomst van onze gemeente wordt extra bemoeilijkt door wat er nu als 

financiële erfenis ligt. 



Gezien de sterk geslonken algemene reserves heeft dit college naar onze 

mening meer opgemaakt dan de gemeente Tynaarlo aan kan.  

We zien voor komend jaar, let wel verkiezingsjaar, nog een sluitende begroting  

Maar voor de jaren  erna, met een nieuwe raad en een nieuw college, laat deze 

nota een heel ander beeld zien. Tekorten van een miljoen en meer! En minder 

ruimte om te investeren in nieuw beleid. Er zullen pijnlijke keuzes gemaakt 

moeten worden, dán ineens wel.  In dat licht haal ik een quote aan die 

langskwam via het Twitter circuit;  

Politici zijn bezig met de volgende verkiezingen, Staatsmannen ( en   

-vrouwen) met de volgende generatie.  

Nu zullen de aanstaande collegeleden vast niet allemaal van een volgende 

generatie zijn, maar voor hen is deze Perspectievennota toch een sneu bericht. 

Want zij zullen er wél voor moeten zorgen dat onze gemeente in de komende 

jaren financieel niet kopje gaat, dat de voorzieningen redelijk op peil blijven en 

dat de lasten voor de burger niet de pan uit rijzen.  Denk alleen al aan een 

fatsoenlijk wegen- en groenonderhoud. Zij zullen ook de jarenlang 

voortslepende kwestie van schoolhuisvesting en het levendig en aantrekkelijk 

houden van de verschillende winkelcentra vorm  moeten geven. Zij zullen, naar 

mijn fractie vreest, aanlopen tegen een jarenlang opgebouwde argwaan ten 

opzichte van het gemeentebestuur, dat zich in de ogen van de burger niet altijd  

transparant en betrouwbaar heeft getoond. Neem bij voorbeeld de gang van 

zaken omtrent centrumplan Eelde en de supermarktplannen in Ter Borch.  Een 

volgend college zal de vaardigheden moeten bezitten waarmee zij dit 

vertrouwen kunnen herstellen. 

Begroten moet met het oog op de langere termijn. In dit kader het voorbeeld 

van niet bouwen voor leegstand .  

Nóg een gebied, zoals bijvoorbeeld De Bronnen, bouwrijp maken waar, naar 

mijn fractie verwacht,  slechts verlies op geleden zal worden, is meer dan de 

gemeente Tynaarlo aankan.  

Toegegeven, aan creatieve pogingen tot enthousiasmering voor dit plan 

ontbreekt het dit college niet. Een deel van mijn fractie heeft zaterdag 

deelgenomen aan een tocht met ambtenaren en paard en wagen vanuit de 



zomermarkt Vries. Opdat mensen deze mooie locatie nog eens konden 

bewonderen. Mijn fractie vond de locatie prachtig, maar niet voor de geplande 

woningbouw en het zal mijn waarde collegae in deze zaal niet verbazen dat wij 

voor de variant NO GO zullen opteren.  We weten dat we dan nog eens 4,6 

miljoen zullen moeten afschrijven, maar daarmee zijn grotere risico’s van de 

baan.  Een meerderheid voor de NO GO optie zal gevolgen hebben voor de nu 

in voorbereiding zijnde begroting, maar voorkomt grotere verliezen in de 

toekomst. Mijn fractie wil dit probleem niet vooruitschuiven.  

De harde toezegging van het huidige college aan het volgende college is steeds 

de drie miljoen reserve geweest  voor nieuw beleid. Deze toezegging kan men, 

zoals het er in deze nota naar uitziet, niet gestand doen.  Rest ons als raad nu 

niet anders dan met dit college dan maar te hopen op een meevaller? Opdat zij 

daarmee  dit gat dan alsnog nog te kunnen dichten?  Mijn fractie is daar niet 

gerust op. 

Dan het oneigenlijk oppotten van bestemmingsreserves.  De 

bestemmingsreserves van afvalverwerking  en riolering, waarvan de tarieven  

kostendekkend dienen te zijn, zijn onderhand opgelopen tot een miljoenen 

bedrag.  Kan het  college aangegeven of de reserve de komende jaren gaan 

slinken vanwege grote investeringen of gaan de exploitatiekosten stijgen 

doordat er meer kosten op het rioolfonds worden verhaald? Wanneer dit niet 

het geval is wil D66 dat geld, zoals het hoort,  teruggeven aan de burger. Wij 

stellen voor dat te doen in de vorm van een meerjarige korting op de 

rioolheffing.  Dus niet alleen een kleine belastingverlaging als verzachtende 

maatregel ten aanzien van een sterk stijgende OZB, maar gewoon teruggave 

omdat onze burgers daar recht op hebben. Graag een reactie bij de 

beantwoording. 

Begroten in tijden van teruglopende welvaart , taakverzwaring en afnemende 

middelen is niet eenvoudig. Mijn fractie begrijpt best dat opteren voor keuzes 

die op de korte termijn goed overkomen de begrotingsklus vast lichter maakt. 

Vasthouden aan wat het gemeentebestuur tot nu toe heeft kunnen doen voor 

allerlei doelgroepen is natuurlijk het meest prettig. Maar het sluiten van de 

begroting mag niet gepaard gaan met het sluiten van de ogen voor de gevolgen 

voor Tynaarlo op de lange termijn.  Naar de mening van mijn fractie heeft het 

college, met ongetwijfeld goede bedoelingen, zich daar toch schuldig aan 



gemaakt. Dit gezien de slinkende algemene reserves, de vele open einden en 

de sombere vooruitzichten voor na 2014. Immers in 2015 voorziet men een 

tekort van een miljoen, en voor het jaar erna zelfs anderhalf miljoen! Dit 

aangevuld met wederom een stijging van de OZB maakt deze nota een stuk 

waar de D66 fractie erg moeilijk mee uit de voeten kan. Wij wachten de 

beantwoording van het college af. 


