Behandeling najaarsnota 2014 en begroting 2015Gemeentebelangen
Mdv,
Gemeentebelangen bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de
najaarsbrief en de begrotingsstukken.
Volgens het procedurevoorstel hebben we 5 minuten dus wij beperken ons daarom maar tot de
hoofdlijnen.
Eerst maar de najaarsbrief.
Wat de najaarsbrief aangaat heeft Gemeentebelangen kennis genomen van de voortgang en
ontwikkelingen van de activiteiten binnen de clusters en van het financiële resultaat. We zijn hierbij
geen echt schokkende zaken tegengekomen.
Het betreft, wat uitvoering aangaat, voor een groot deel zaken die nog door vorige colleges zijn
ingezet. In zijn algemeenheid lijkt het er op dat de geplande activiteiten grotendeels worden gehaald.
Voor zover er afwijkingen in de voorgang van de activiteiten zijn of in de benodigde financiën worden
deze naar onze mening in voldoende mate verklaard en toegelicht.
Het huidige college heeft met name veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding van de kaders
voor 2015 en verdere jaren en de voorbereidingen op de decentralisaties in het sociale domein.
Gemeentebelangen is natuurlijk verheugd dat de eerste aanzetten tot de door ons zo vurig bepleitte
kerntakendiscussie zijn gezet.
We kunnen verder constateren dat de affaire Heijerman/van Zuilen de gemeente veel geld heeft
gekost. Geld dat de komende jaren met veel creativiteit weer moet worden terugverdiend.
Met betrekking tot cluster 3 Economische zaken, recreatie en arbeidsmarktbeleid toch nog even een
opmerking. Wij vinden het wel erg rustig op het diplomatieke vlak. Gaat het de ambassadeurs en het
College nog wel lukken om de raad dit jaar nog uitgewerkte actieplannen te presenteren, of wordt
het een Europese variant in de trend van alles wat maar in zijn totaliteit niets.
Dan de begroting.
We hebben al opgemerkt dat er in komende jaren veel geld moet worden terugverdiend of bespaard
zo u wilt. Naar de mening van Gemeentebelangen biedt de begroting in meerjarig perspectief bezien
wat dat betreft hoop. De begrotingen voor 2015 en 2016 laten nog een tekort zien, maar vanaf 2017
lijkt er weer sprake te zijn van een positief begrotingsresultaat.
Mede naar aanleiding van de kaders die de raad bij de perspectievennota aan het college heeft
meegegevens worden er in de begroting 2015 een aantal beleidsvoornemens genoemd die daaraan
kunnen bijdragen.
In grote lijnen kan Gemeentebelangen zich, zoals we ook al bij de behandeling van de
perspectievennota hebben aangegeven, vinden in de meeste beleidsvoornemens.
Naar onze mening is het terecht dat het College bijzonder veel aandacht aan de decentralisaties in het
sociale domein besteedt. Het gaat hier immers om zaken die veel inwoners direct en vaak dagelijks
raken. Veel inwoners maken zich zorgen hierover, en niet geheel onterecht zo lijkt het als je het
landelijk nieuws hierover volgt. Krijgt straks iedereen nog wel de hulp die men nodig heeft?
Gemeentebelangen deelt die zorg, en voor ons is het daarom belangrijk dat het niet alleen bij
keukentafelgesprekken blijft maar dat ook daadwerkelijk die hulp geboden wordt die nodig is. Als
raad willen we daarom goed van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden.
Op 23 september heeft Gemeentebelangen naar aanleiding van het voornemen om in EeldePaterswolde slechts 1 sporthal te laten bestaan bij de perspectievennota aandacht hiervoor gevraagd.
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De wethouder gaf aan dat er gekeken zou worden of het laten voortbestaan van 2 hallen mogelijk is,
en of renovatie van de Marsch wellicht goedkoper is dan nieuwbouw in Groot Veen. Een reden om
hiervoor te kiezen is onder meer de huidige boekwaarde van 6 ton, en afbraak van de Marsch levert
een lege plek op, waar weinig tot niets mogelijk is. Hoe staat het hiermee?
Voor Gemeentebelangen is dit een belangrijk punt, want de 2 hallen voorzien gewoon in een
duidelijke behoefte. Argumenten over alternatieve locaties als Zijen, Yde en Ter Borch zijn voor ons
niet aan de orde en is de wereld op zijn kop zetten. Als er onvoldoende geld is voor het
Accommodatiebeleid horen de hoofdkernen eerst aan bod te komen en dan de kleinere kernen. Voor
Gemeentebelangen is slechts 1 sporthal in Eelde-Paterswolde onacceptabel.
Toch nog even over kerntaken of beter gezegd geen kerntaken. Dat we zo nodig de culturele gemeente
van Drenthe moeten worden hoeft voor ons niet. Het levert weinig op en kost wel het een en ander.
Het is net als met het groenste dorp, je kunt wel winnen maar als op andere plekken het onkruid
welig tiert, heeft het geen zin.
Wel een kerntaak is de dienstverlening aan inwoners. Wat ons betreft zouden er wel ruimere
openingstijden van het Gemeentehuis mogen komen en dan zonder afspraakverplichting.
Tot zover mdv onze bijdrage in eerste termijn.
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