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mdv,  
 
De behandeling van perspectievennota in vijf minute n. Met belangstelling 
hebben we kennis genomen van de perspectievennota 2 014.  
 
De nota is opgesteld als uitwerking van het College manifest, en moet leiden tot 
een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar.   
De Perspectievennota is onder te verdelen in vier k aders, te weten: 

1. Missie, Visie en uitgangspunten om doelen en amb ities te realiseren, 
2. De maatschappelijke opgaven en de beoogde effect en en doelen voor de 

komende jaren, 
3. De financiële kaders voor de komende jaren, 
4. De richting van de ombuigingen. 

 
In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat over wa t de missie van ons 
gemeentebestuur zou moeten zijn en de visie hoe de doelen bereikt kunnen 
worden er tussen College en Gemeentebelangen geen n oemenswaardige 
verschillen bestaan. Ook in de opsomming van de  ma atschappelijke, 
bedrijfsvoering- en financiële opgave kunnen wij on s in grote lijnen wel vinden. 
De behandeling van vijf minuten in eerste termijn i s daarvoor te kort en de 
opsomming in de nota te algemeen.  
 
Voor een tweetal zaken willen wij concreet aandacht  vragen namelijk het 
beheer van onze wegen en de sport.  
Voor zover ons bekend zijn de gelden die wij struct ureel inzetten onvoldoende 
om het onderhoudsniveau en daarmee de veiligheid va n onze wegen te 
garanderen. In de nota geeft u aan dat u denkt op h et onderhoudsniveau van de 
wegen te kunnen bezuinigen. Komt hiermee de veiligh eid niet in geding en 
nemen de schadeclaims hierdoor niet dusdanig toe da t een bezuiniging 
hiermee te niet wordt gedaan?  
Gemeentebelangen maakt zich hier grote zorgen over,  net als overigens 
verschillende collegepartijen dit in het verleden o ok deden. Blijkbaar is er iets 
in de opstelling van die collegepartijen veranderd.  
Bezuinigingen in de gladheidbestrijding zien wij al leen maar zitten als het nivo 
waar we toch al iet enthousiast over zijn niet nog verder daalt. 
 
Gemeentebelangen vindt sport belangrijk. Als er al op bezuinigd wordt moet dit 
zeer zorgvuldig gebeuren. Voornemens om zoals in Ee lde-Paterswolde met 
slechts 1 sporthal te volstaan worden door ons met argusogen bekeken. Er 
bestaat al te weinig ruimte voor de binnensporten d enk maar eens aan de 
blaashallen in de winter in Zuidlaren. Is er trouwe ns wel eens gekeken of 
renovatie van de Marsch niet goedkoper is dan nieuw bouw in het Groot Veen? 
 
In het terugdraaien van de extra OZB-verhogingen ku nnen wij ons vinden. Wat 
de kerntaken betreft positief dat dit wordt opgepak t. Doe het niet alleen intern 
maar zoek externe begeleiding. 
 
Tot zover mdv de eerste termijn van Gemeentebelange n. 


