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Voorzitter, 

De financiële situatie van deze gemeente is wat D66 betreft een gemeenschappelijke uitdaging. Van 

de gemeente, de inwoners, de bedrijven, de instellingen. Laat ik daarom beginnen met het bedanken 

van de ambtenaren. Zij hebben de onderwerpen aangedragen waar efficiencyvoordelen te behalen 

zijn, waarna het college de keuzes kon maken. Ze hebben daarmee ook in hun eigen vlees 

gesneden, en toch hebben ze constructief meegedacht. Dit alles waardeert onze fractie zeer. 

Burgerbegroting 

Deze Perspectievennota is voor D66 een aanzet naar de kerntakendiscussie. Een discussie die wat 

ons betreft liever vandaag dan morgen begint. En omdat het echt een gemeenschappelijke uitdaging 

is, is het logische gevolg een echte Burgerbegroting. Het is nu eenmaal ons aller geld. Bewoners 

hebben niet alleen het recht om daarover mee te praten, wij hebben er vertrouwen in dat ze met 

allerlei mooie en slimme ideëen zullen komen. 

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen meepraten is informatie. Wij vragen daarom het college 

om via de gemeentepagina regelmatig updates te geven over lopende zaken. Blijf mensen voeden 

met informatie. Zaken zoals de Prins Berhardhoeve-locatie en de school in Vries houden de 

gemoederen bezig. Zodra er informatie uit het college is, is het goed om naast de Raad en de pers, 

de inwoners actief hierover te informeren. 

Als we vanavond akkoord gaan met deze voorstellen, betekent dat niet dat we de zaken waar op 

bezuinigd gaat worden niet belangrijk vinden. Integendeel. Het is allemaal van groot belang. Vooral 

de bezuinigingen op cultuur en sport valt onze fractie zwaar. Maar er moeten in deze onzekere tijd 

keuzes gemaakt worden. Niets doen, alles bij het oude laten, is geen optie. En met een kaasschaaf 

komen we er ook niet. Maar wij vertrouwen erop dat de creativiteit van de instellingen geprikkeld 

wordt om op andere manieren verder te gaan. Zie bijvoorbeeld de initiatieven die worden ontplooid 

om Kunstenaarsdorp Vries vorm te geven. Onze fractie snapt daarom de gemaakte keuzes, hoe 

pijnlijk ze ook zijn. 



Een aantal specifieke punten 

Toerisme is een speerpunt van D66. De ambitie om Culturele Gemeente van Drenthe 2017 te worden 

past daar goed bij en zal postief bijdragen aan het aantal bezoekers in onze gemeente. Net zoals de 

ongetwijfeld goede afloop van de Entente Florale over drie dagen in Budapest. Een andere goede 

manier om het toerisme op de kaart te zetten is de Stichting Kop van Drenthe. Het vorige college 

heeft aangegeven dat Tynaarlo zich daarbij zal aansluiten. Is het college dit nog steeds van plan, en 

zo ja; op welke termijn? 

Een duidelijke voorwaarde is wel dat de groene leefomgeving, met de daarbij behorende 

biodiversiteit, behouden blijft. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het toerisme, maar ook voor de 

leefbaarheid. Onze fractie is daarom verheugd om te zien dat het college activiteiten op het gebied 

van duurzaamheid gaat stimuleren. Er wordt zelfs gesproken over een startimpuls. Het is te hopen dat 

daarmee bijvoorbeeld Zeijen, dat grotendeels zelfvoorzienend wil worden in energie, de plannen voor 

een zonnepark gerealiseerd kan krijgen. Kan het college al aangeven hoeveel het reserveert voor 

deze startimpuls en wat ze er precies mee wil bereiken? 

D66 is al jaren voorstander van de herijking van het Integrale Accomodatie Beleid voor scholen, het 

IAB. Een realistisch IAB is voor de hele gemeente een winst. We dringen er op aan dat er ook wordt 

gekeken naar de duurzaamheid van de nieuwe bebouwing. De zinssnede “flexibele houtbouw” is in 

dat kader al vaker genoemd vanuit onze fractie. We verwachten verder dat er in 2015 concrete 

plannen zijn voor de scholen in Eelde, Tynaarlo en Vries. 

Het college wil initiatieven ondersteunen voor glasvezel in het buitengebied. Zelf had D66 liever 

gezien dat er initiatieven genomen worden. Er zijn al plannen vanuit de provincie, maar om dit voor 

elkaar te krijgen voor, en vooral mét, bewoners en ondernemers, ligt er wat onze fractie betreft een 

mooie coördinerende rol voor de gemeente. 

De transities vormen de komende jaren een grote uitdaging. Het college heeft ervoor gekozen deze 

budgetneutraal op te nemen in de begroting. Onze fractie zal de ontwikkelingen daarom kritisch 

blijven volgen. Zoals net is vastgesteld in de kadernota WMO, zal er mogelijk een extra beroep op 

huishoudelijk hulp via de bijzondere bijstand worden gedaan. Toch verwacht het college te kunnen 

bezuinigen op deze post. Kan het college aangeven op welke wijze het verwacht deze bezuinigingen 

te behalen? 

Op het gebied van financiën stelt het college voor om de rente over de bestemmingsreserves en 

voorzieningen vanaf 2015 niet meer toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen, de 

Argi, maar deze in te zetten als structureel dekkingsmiddel in de begroting. Onze fractie vindt het een 

begrijpelijke keuze, maar vraagt het college om een strikte einddatum aan dit voorstel te verbinden.  

 

Afsluitend 

Voorzitter, uit de nota straalt het vertrouwen in onze inwoners. We praten niet óver ze, maar gaan het 

doen mét inwoners. Er worden keuzes gemaakt. Er is een aanzet tot een kerntakendiscussie en de 

eerste schreden naar een burgerbegroting zijn gezet. Een sterk begin van dit college. 


