Begroting 2015 en najaarsbrief 2014
Voorzitter enkele feiten:
Het is de 1e begroting van dit college in de huidige
samenstelling.
Het is de laatste begroting van u als voorzitter van de
raad van Tynaarlo.
De begroting heeft een negatief resultaat.
De eerst genoemde punten kunnen we (helaas?) niets
aan doen. Het laatste punt zou kunnen worden
teruggebracht tot nul dan wel een kleiner negatief saldo.
Investeren in mensen en niet in stenen. Een bevlogen
en tegelijkertijd een menselijke duiding. Daarop
voortbordurend hebben we de aangeleverde begroting
tegen het licht gehouden. Tijdens de perspectiefnota
hadden we onze beschouwingen aangeleverd. De
begroting doornemende zagen we dat verschillende
door Leefbaar Tynaarlo ingebrachte voorstellen zijn
overgenomen.
Daar waar we nog enige twijfels over hadden zijn met
het stellen van technische vragen, deze door het college
weggenomen..
We kunnen dus kort zijn: er is geluisterd naar Leefbaar
Tynaarlo:
Namelijk:
Het Leefbaarheidsfonds Tynaarlo is overgenomen.
Het bestedingsbudget voor de rekenkamer is weer op
het oude niveau terug gebracht
De verlengde Kerkweg en Kerkweg, het recreatief
fietspad tussen Yde en Vries, wordt hersteld.

Er zullen extra straatmakers in dienst worden genomen
om voetpaden die voor senioren en gehandicapten
gevaar zouden kunnen opleveren, te kunnen herstellen.
In 2015 wordt het beleid t.a.v. begraven herschreven.
Samen met de raad zal worden bekeken de mogelijkheid
van het maken van een herinneringsbos en een
gemeentelijke crematorium? (mogelijk Onlandseweg
(Vriezerbrug zuid.)
Daarmee kunnen we in 1e instantie tevreden zijn
Over het beleid senioren hebben we nog enige twijfels.
Ook wat het effect van de tariefsverhogingen van de
sportaccommodaties zullen zijn.
We willen U dan ook het volgende voorstellen:
We zetten een streep door de 650.000 euro die in de
begroting is opgenomen voor het Transferium.
We investeren liever in mensen dan in stenen en willen
met dit geld de verhoging van de tarieven voor de
sportaccommodaties voorkomen en enkele zaken in
2015 in gang zetten met betrekking tot het
seniorenbeleid van deze gemeente.
Afhankelijk van de beantwoording komen we eventueel
met een motie hiervoor.
Dat was het voorzitter.

