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De perspectievennota 2013 “richting voor de toekomst” 

en de visie van de PvdA daarop. 
 

19 maart gaan we weer naar de stembus om de nieuwe gemeenteraden te kiezen. Wij zijn daarom 

ook blij dat het college niet een vastomlijnd plan heeft gemaakt voor 2015 en verder, maar wel 

goede denkrichting heeft aangegeven. Denkrichting die partijen kunnen gebruiken voor het 

maken van hun verkiezingsprogramma.  Op basis van deze programma’s kunnen de kiezers kiezen 

welke kant het op moet in de volgende bestuursperiode: 

Minder gemeente en meer marktwerking, minder samen en meer zelfredzaamheid. Of waar wij 

voor staan: goede sociale voorzieningen, zorg voor diegene die buiten schuld niet mee kunnen 

komen, samen sterk de basis waarop de gemeenten zijn ontstaan.  

 

De financiële uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 kunnen wij daarom onderschrijven. 

 

Het gaat de BV Nederland niet voor de wind. En dat is zacht uitgerukt. Dat heeft ook zijn 

weerslag op ons als gemeente Tynaarlo. In Den Haag wordt gezegd: “het gaat niet goed, dat 
zullen alle burgers merken”. Om niet zelf alle bezuinigen te moeten bedenken, is daarom besloten 

een deel van de bezuinigingen maar af te schuiven naar de gemeenten  “samen de trap op, samen 

de trap af” noemt men dat. En dat in een hoog tempo. 

Mij is vroeger geleerd: niet rennen op de trap anders lig je zo beneden. Fijn dat wij de Europese 

norm willen halen maar om daarvoor te snel de trap op-en-neer te rennen, vinden wij de riskant. 

De kans dat je dan met een gebroken been onderaan de trap ligt, is erg groot. 

  

Fijn te lezen dat het aantal werkzoekenden relatief laag is ten opzichte van de naburige 

gemeenten. Maar een stijging van 595 in juni 2012 maar 935 in juni 2013  is wel een 

zorgwekkende ontwikkeling. Is hier voldoende aandacht voor in het beleid van de komende jaren? 

 

IAB beleid  

Als PvdA fractie zijn wij al jaren een groot pleitbezorger van het IAB. Echter, vanuit Den Haag 

zijn dit voorjaar de financiële spelregels voor de grootste drager van het IAB, de scholen, 

drastisch veranderd. 

Hierdoor zal onderwijsland drastisch gaan veranderen. 

De kleinescholentoeslag (extra geld voor kleine scholen, kleiner dan 150 leerlingen) komt per 

2016 te vervallen en wordt vervangen door een fusiestimuleringsmaatregel. Dit maak het bijna 

onmogelijk voor schoolbesturen om scholen kleiner dan 100 leerlingen open te houden. 

Volgens de leerlingentelling van 1 oktober 2012, telt de gemeente Tynaarlo 3123 leerlingen, 

verdeeld over 22 scholen.  11 scholen daarvan zijn kleiner dan 100 leerlingen, de helft dus. 

Wij pleiten er daarom voor om het IAB op dit punt te heroverwegen en met de schoolbesturen, 

maar vooral ook met de ouders, in overleg te gaan hoe wij over kunnen gaan naar 

samenwerkingsscholen ipv het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen met daarin meerde scholen. 

 

De woningmarkt 

Jaren heeft de gemeente Tynaarlo veel geld verdiend met haar grondpolitiek. Nu lukt dat even 

niet. De woningmarkt zit op slot. De gemeente zit met veel moeilijk te verkopen bouwkavels. Er 

zijn partijen die beginnen te roepen: “dit wordt de ondergang van de gemeente Tynaarlo”  
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Ik kom uit de bouwwereld. Begonnen in de begin jaren 80, rente was 12%. Zowel de nieuwbouw als 

de verbouwmark lag volledig stil. Bouwbedrijven en toeleveranciers gingen bij bosjes op de fles. 

Eind jaren 80 was de bouw weer booming en waren de kavels niet aan te slepen.  

Nu hebben wij geen oogkleppen op of doen aan struisvogelpolitiek, maar alleen maar angst voor de 

toekomst maakt ons ook niet slagvaardig. In dit verband past een regel uit een lied van Ede Staal. 

“t Het nog nooit, nog nooit zo donker west,Of t wer altied wel weer licht...”  
Dat wij niet de enigen zijn die nog wel licht zien aan de eind van de tunnel blijkt uit het volgende 

krantenartikel van het DvhN van 23 augustus 2013 onder de kop ‘straks een tekort aan woningen’ 

ik citeer: “Rabotopman Piet Moerland is ronduit positief over de woningmarkt voor de langere 
termijn. Wij zien dat de prijzen aan het uitbodemen zijn”einde citaat. 

 

Sociale voorzieningen 

De laatste jaren is al veel op sociale voorzieningen bezuinigd en er dreigen nog meer 

bezuinigingen Dit vinden wij een slechte ontwikkeling. In onze ogen wordt er verhoudingsgewijs 

teveel bezuinigd op dit terrein. Wat weg bezuinigen is komt nooit meer terug. 

 

Wegenonderhoud 

Er moet de komende jaren kennelijk veel geld naar wegenonderhoud. Dit blijkt als je naar het 

rapportcijfer kijkt. Nu is het zo, als je de slager vraagt zijn eigen vlees te keuren weet je het 

antwoord al op voorhand. Zou het zo ook niet werken bij stratenmakers? 

Velen van ons zijn de afgelopen maanden op vakantie geweest. Ik ook, een weekje Denemarken. In 

vakantietijd houd ik er niet van om alleen maar snelwegen te rijden. Dus veel binnenwegen gezien. 

Heb nog overwogen een fotoreportage te maken van de kwaliteit van de Duitse en Deense wegen, 

maar in vergelijk met daar scoren wij hier een ruime 7. Nu zie ik de VVD al met de vinger bij de 

kop. “dus u wilt geen veilige wegen ?” O zeker wel maar graag ook sociale voorzieningen. Keuzes 

maken dus. 

 

De € 3.000.000,00 als startkapitaal voor de nieuwe bestuursperiode. Een afspraak die is gemaakt 

door dit college. Volgens deze nota gaan we dat niet helemaal halen. Het zij zo, is onze mening. 

De veranderde financiële werkelijkheid vraagt ook hier offers. Waarom nu extra ombuigen om 

voor volgend jaar een spaarpotje te hebben. Thuis hebben ze mij altijd geleerd: sparen doe je 

voor slechte tijden. Als wij er nu over eens zijn dat wij nu in slechte tijden zitten. Is het nu ook 

de tijd de spaarpot in te zetten en niet om de spaarpot nog meer te vullen.  

 

Voor ons betekent “richting voor de toekomst” dan ook: niet als een kip zonder kop de trap op en 

neer rennen maar een goede koers vooruit  zoeken, maar daarbij regelmatig in de 

achteruitkijkspiegel  

kijken of er niemand achterblijft die niet mee kan komen. 


