Bijdrage Perspectievennota 2014

Meneer de Voorzitter,
De perspectievennota is 2014 een mooi stuk geworden, helder leesbaar, overzichtelijk ingedeeld. Dat is
mooi, omdat je nu snel kunt zien welke keuzes zijn gemaakt en wat de consequenties van die keuzes
zijn.
Maar het perspectief dat getoond wordt vindt de ChristenUnie minder mooi, we hebben nogal wat
vraagtekens. En uitroeptekens.
Het is mooi proza: bruisende kernen, beste woongemeente, lonkende vergezichten.Inderdaad: Tynaarlo
is geen afgelegen plattelandsgemeente met een in zichzelf gekeerde bevolking. Het is een gemeente op
het knooppunt van grote plaatsen, goede verbindingen, zelfs door de lucht, met initiatiefrijke burgers
die de blik naar buiten hebben gericht. En het hart op de goede plaats.
De ChristenUnie heeft in het verkiezingsprogramma en tijdens de coalitievorming duidelijk aangegeven
wat de standpunten en ideeën zijn. We zien daar onderdelen van terugkomen in deze nota,maar we
missen het evenwicht.
We onderschrijven de punten die in de missie en visie genoemd zijn van harte. Daarbij willen we u een
citaat voorhouden van Althusius, een oude filosoof (1563-1638);
“Een politieke gemeenschap is het beste en het gelukkigst wanneer bestuurders en burgers alles
inzetten wat nodig is voor haar welzijn en voordeel, en daarbij niemand negeren of
verwaarlozen die een bijdrage kan leveren aan de samenleving”.
De participatiesamenleving in een notendop. Kerngedachte is dat zelfredzaamheid voor een individu
alleen niet mogelijk is, maar wel samen als gemeenschap. We hebben elkaar nodig.
Vanuit die gedachte lezen we deze nota. We gaan op enkele onderwerpen uitgebreider in en formuleren
tenslotte nog een aantal vragen.
1. Economie - Ondernemers
In cluster 3 worden goede dingen gezegd over de manier waarop de gemeente met de
ondernemers om wil gaan. Graag zien we glasvezel in de buitengebieden. Een goed voorbeeld is
verder de steun die de gemeente heeft gegeven aan de Sprookjeshof, en de procedure met het
van der Valk Hotel. We zijn daarom verbaasd over de commotie die lijkt te ontstaan rond de
tijdelijke vestiging van de AH voor de PBH. Dit idee past in het raadsbesluit over de verplaatsing
van de AH en de ontwikkeling van het terrein van de PBH en staat het ontwikkelen van een
structuurvisie niet in de weg. De ChristenUnie vraagt het college daarom mee te werken aan de
uitvoering van dit plan. We hebben hiervoor een motie voorbereid, die zal worden ingediend,
afhankelijk van het antwoord van het college.
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2. Inkomsten en uitgaven
De ChristenUnie pleit voor zowel meer besparen als meer inkomsten zoeken. Dit college wil
echter alleen maar besparen en geeft ook nog inkomsten weg door de al afgesproken verhoging
van de OZB te verlagen. Een paar dingen op een rij:
- Op sport moet 163.00 euro worden bezuinigd, hoewel in de verkiezingsdebatten beloofd is
sport te ontzien en ondanks dat sport – terecht – wordt aangeprezen vanwege het belang
voor de gezondheid. Daarnaast komen er ‘minder vierkante meters’ voor de sport. Hoezo,
half volleybalveld is wel genoeg? Er worden blijkbaar gewoon accommodaties gesloten. Ik
verwijs naar het pleidooi van de insprekers.
- Maatschappelijke stages worden afgeschaft. Dit is geen luxe, maar een manier om
maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te leren, een voorwaarde om alle plannen te
kunnen uitvoeren.
- Op verkeer wordt –weer ondanks een verkiezingsbelofte-toch bezuinigd, zowel op
onderhoud als andere aspecten, zoals belijning. U bezuinigt op de veiligheid en dat vinden
we zorgwekkend.
- Cultuureducatie moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar moet worden georganiseerd op
vrijwillige basis. Kunstenaars hoeven niet te eten?
En waarom?Deze voorzieningen worden afgebroken om de OZB te kunnen verlagen en de
huizenbezitters een paar euro per maand in de zak te laten houden. Ze merken er waarschijnlijk
niets van. Een verkiezingsbelofte waar niemand op zat te wachten wordt wel gehouden, ten
koste van de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een kleine beurs.Meedoen
wordt toekijken. Het zou lachwekkend zijn als de gevolgen niet zo ernstig waren.
Tynaarlo is – nog wel – de beste woongemeente van Drenthe, vanwege de ligging, de
mogelijkheden, en de voorzieningen.Niet omdat het de goedkoopste is. Moet de
sportcontributie naar het landelijk gemiddelde?Dan tochzeker ookde ‘wooncontributie’ voor
onze gemeente, de gebruiker betaalt immers? De gemeente laat nu tot 350.000 euro per jaar
liggen, en dat vindt de ChristenUnie onverantwoord en niet houdbaar.
Want als gevolg hiervan wordt de cultuursector afgebroken en stevig bezuinigd op het
minimabeleid en het meedoenbeleid. Wat ons vooral verbaast is dat de PvdA hierin mee lijkt te
gaan. Ook van het CDA hadden we niet verwacht dat zij deze afweging zouden maken. Een
mooie kans om het duale stelsel in stelling te brengen.
De ChristenUnie roept het college op om dit evenwicht te herstellen. Als die sprong van 3% dan
echt teveel is, maak dan een planning waarbij de verhoging in een aantal jaren wordt
doorgevoerd.
3. Onderwijs en IAB beleid
Ambities worden wel benoemd, onder meer een nieuw MFA in Tynaarlo zoals we uit de pers
mochten vernemen, maar intussen wordt wel 2* 200.000 structureel bezuinigd op het IABbeleid (zie o.m. punt 5 blz. 36 en blz. 43). En voor 2015 wordt incidenteel nog eens 500.000
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afgeroomd. Hoe gaat het college alle ambities nu echt betalen? En is er overleg met de
schoolbesturen op dit punt geweest?
Verder is een bedrag van 235.00 euro overgeheveld naar de scholen, omdat die vanaf 2015 zelf
voor onderhoud moeten zorgen.Dat betekent minder werk voor de gemeente, waar wordt deze
besparing op onze eigen kosten zichtbaar?
4. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering staat grote veranderingen te wachten. Er staan hier goede plannen op stapel,
die kunnen - en moeten! - leiden tot een doelmatige organisatie met minder kosten. Maar er
moet geïnvesteerd worden in een goed samenwerkend team dat alle nieuwe opgaven aankan.
Doelen en organisatie moeten op elkaar afgestemd zijn. Breng dat eerst op orde zonder het
dreigement dat een eventuele 'plus' ook op de organisatie zal worden afgewenteld.
U wilt een kleinere motor in de wagen, gooit er extra lading op en als-ie het niet trekt roept u
dat ie zuiniger moet gaan lopen.
5. Sociale samenhang
Dankzij de inspanning van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is er 40 miljoen extra voor
huishoudelijke hulp, hoe pakt dit uit voor Tynaarlo?
Er wordt uitgegaan van een besparing van ruim 800.000 euro op de huishoudelijke hulp. Is
welrekening gehouden met een overgangssituatie in 2015 o.g.v. de Algemene Wet
Bestuursrecht van 3-6 maanden? Deze wettelijke termijn geldt immers voor forse
beleidswijzigingen. De door het college gepresenteerde besparing lijkt ons daarom volstrekt
irreëel! Hoe schat u de gevolgen in van dit effect?
U boekt de lagere budgeten voor open einde-regelingen in als bezuiniging, is dit reëel? Wat als
er meer nodig is? Wordt de burger teruggestuurd bij het loket?

6. Financiering - overig
Het huishoudboekje weerop orde brengen is een uitdaging: het was op orde, zelfs met een gunstiger
BTW tarief. Maar dit college heeft het zelf in de war gestuurd bij haar aantreden.
Reserves
De aanpassingen van de reserves door middel van andere renteberekening, en het handhaven
van de Essentreserve in de berekening van het weerstandsvermogen passen in onze visie.
Dat de reservepositie gedurende twee jaar op 97% uitkomt is voor ChristenUnie geen reden
voor extra maatregelen, omdat daarna weer >100% wordt verwacht. Dit is een verantwoord
gebruik van deze post. De kans dat alle risico’s zich tegelijk voordoen is niet erg groot.
Ruimtelijke ordening
We zijn voorstander van de mooie initiatieven die genoemd worden, maar blijf realistisch.
U vraagt om een zoekrichting voor bezuinigingen op dit cluster? Kijk eens naar de plannen voor
het Transferium aan de Punt, hier staat 650.00 euro voor een nog twijfelachtig plan, dat kan vast
minder.
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Vastgoed onderzoek is verstandig, maar rekent uzich niet rijk. Hier is de markt echt slecht. En we
gaan toch geen oneerlijke concurrentie met onze ondernemers aan?
We staan inderdaad voor een grote opgave, waarbij pijnlijke keuzes niet te vermijden zijn. We vinden
dat die keuzes in deze nota onevenwichtig zijn en teveel op de schouders komen van degenen die al in
een moeilijke positie zitten. Als mensen niet meer mee kunnen doen en afhaken, komt de belasting in
tijd en geld bovendien op een kleinere groep neer, het afbreukrisico is te groot. De door het college
gepresenteerde voorstellen zijn slecht voor de zwakkeren in de samenleving, voor werklozen en voor
mensen met een handicap en alleen goed voor diegenen die het al goed hebben!
De nota begint met mooie, sprankelende woorden, maar eindigt alseen fles lauwe cola: het bruist even
bij het opendraaien, maar na het inschenken heb je een glas futloos drinken en een kliederboel op tafel.
En de gemeenteraad mag het vaatdoekje zijn om de boel schoon te poetsen? Nee bedankt.
Meneer de voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie zich niet kan vinden in deze
perspectievennota en hem in deze vorm niet zal steunen. We wachten de begroting 2015 af.
We hebben nog een aantal vragen die we niet allemaal zullen voorlezen, maar waar we uiteraard wel
graag een antwoord op krijgen. Ook de eerder gestelde vragen zijn in dit rijtje opgenomen om het u
makkelijk te maken:
1. De ChristenUnie vraagt het college mee te werken aan de uitvoering van het plan voor de
tijdelijke vestiging van AH op het voorterrein van de PBH. We hebben hiervoor een motie
voorbereid, die zal worden ingediend, afhankelijk van het antwoord van het college.
2. Cluster 1: waarom is het niet nodig om te bezuinigen op Orde en Veiligheid? Zal hier ook niet
het principe van trap/trap af moeten worden gehanteerd? Afhankelijk van het antwoord zullen
we een motie hierover steunen.
3. Hoe gaat u de ambities op het IAB beleid waarmaken? Wat vinden de schoolbesturen van deze
plannen?
4. Cluster 4: Er is een bedrag van 235.00 euro overgeheveld naar de scholen, omdat die zelf voor
onderhoud moeten zorgen. Waar wordt de besparing op onze eigen kosten zichtbaar?
5. Vraag: wat bedoelt u met CAO veranderingen niet verrekenen met taakstelling?
6. Internationale samenwerking: er zijn veel lokale initiatieven, graag blijven faciliteren. Maar we
hebben ook een voorbeeldfunctie als overheid, is het college bereid om hier te investeren,
bijvoorbeeld in samenwerking met gemeenten in het buitenland via de VNG?
7. De ChristenUnie roept het college op om dit evenwicht tussen inkomsten en bezuinigingen te
herstellen en af te zien van de correctie op de OZB. Dat kan ook door de verhoging in een aantal
jaren meer geleidelijk door te voeren.
8. Dankzij de inspanning van de ChristenUnie in de Tweede Kamer is er 40 miljoen extra voor
huishoudelijke hulp, hoe pakt dit uit voor Tynaarlo?
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9. Er geldt een overgangssituatie in 2015 van 3-6 maanden, dit betekent dat de verlaging van het
budget voor huishoudelijke hulp minder groot is, dus ook bijbehorende bezuiniging. Hoe schat u
de gevolgen in van dit effect?
10. U boekt de lagere budgeten voor open einde-regelingen in als bezuiniging, is dit reëel? Wat als
er meer nodig is?
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