Vries, 23 september 2014

GroenLinks biedt een sociaal en duurzaam alternatief perspectief (geen tegenbegroting!)
De coalitie partijen zijn toch niet echt nieuwelingen in de gemeente. GroenLinks had meer visie en daadkracht
verwacht. We krijgen de indruk dat de coalitiepartijen nog aan het onderhandelen zijn om de grote lijnen van het
manifest in te vullen.
Deze perspectievennota draait helemaal om het huishoudboekje dat op orde gebracht moeten worden. Dat is
ook wel nodig na de eerste maanden van dit nieuwe college. Het begon al met het inzetten van vier full time
wethouders. Onnodig duur en past niet bij gebrek aan visie en daadkracht.
Het college slaat een gat in de meerjaren begroting door de OZB met 3% te verlagen. GroenLinks wil dat
Tynaarlo tot de goedkopere gemeentes blijft horen maar de luxe van bijvoorbeeld drie zwembaden daar moet je
toch wat voor over hebben. Dat betaal je niet met belastingvoordelen voor de hoogste inkomens.
Het college stopte per direct met de Bronnen om elke kans op het terugverdienen van de investeringen
onmogelijk te maken. Tegelijkertijd gaat het college, vanuit de houding “alles is bespreekbaar” met,
projectontwikkelaars praten om op andere plekken huizen te laten bouwen. Kan het college aangeven wat er
allemaal bespreekbaar is?
Het transferium dat bij de Punt zou moeten komen is nog niet gecalculeerd. De regiovisie betaalt aan alle kanten
van Groningen de transferia maar niet die bij de Punt. Het college zegt nog niet te weten hoe duur het gaat
worden en wie zal opdraaien voor de structurele onderhoudskosten. Is dat niet een groot risico voor de
meerjaren begroting?
Ook de plannen voor het opruimen van het voorterrein van GAE gaat onderzocht worden. Voor GroenLinks heeft
dat absoluut geen prioriteit. Welke mogelijkheden ziet het college hier?
Of herhaalt u de boodschap waarop GAE al 40 jaar drijft: er is zo veel potentie.
De beloofde kerntaken discussie komt niet erg van de grond. Dat is maar goed ook. Er gaat nu eerst flink
bezuinigd worden en dat is eigenlijk hetzelfde als bepalen wat je kerntaken zijn. Daarna hoef je geen kerntaken
discussie meer te voeren dat kost alleen maar tijd en geld en leidt tot niets.
Vlak voor de verkiezingen werd de locatie van de MFA in Vries veranderd, dat zou goedkoper zijn maar ook
sneller tot nieuwbouw leiden. Hartelijk dank Leefbaar Tynaarlo, u kreeg de steun van onder andere de VVD en
D66 maar moet nu zelf brandbrieven schrijven. Dit college heeft nog geen idee wat voor school er moet komen
in Vries en al helemaal niet waar of wanneer. Terwijl het college belooft dat ze een integrale visie op Vries aan
het voorbereiden zijn wordt de school op de lange baan geschoven, vallen de fundamenten onder het
centrumplan weg, wordt de leegstand niet aangepakt en krijgt een inwoner die initiatie durft te nemen geen steun
maar gesubsidieerde concurrentie van buiten de gemeente.
Ondernemers die met de rug tegen de financiële muur staan zijn niet geholpen met een meldpunt voor
overbodige regels. Die gaan toch geen formuliertjes invullen terwijl hun levensonderhoud in gevaar is?
De raad heeft dit voorjaar een helder en duidelijk besluit genomen over de verhuizing van Albert Heijn in
Zuidlaren. De bouw zou begin 2015 kunnen starten. Onder dit college is de plan-ontwikkeling helemaal
stilgevallen en is er sprake van minstens een jaar vertraging.
In het jaarverslag 2013 stond nog dat het vervangen van de armaturen in lantaarnpalen door ledlampen een
groot succes is. De energiebesparing is flink en ieder armatuur verdient zichzelf snel terug. De besparingen
zouden weer geïnvesteerd worden in vervanging van meer armaturen om nog meer te kunnen besparen. In
plaats van vervanging te versnellen op basis van dit succes trapt het college op de rem. Men laat de oude
lampen zo lang mogelijk energie en geld verkwisten en gaat pas vervangen als er eentje stuk is. Dit college kiest
voor oude roestige palen, een armoedig straatbeeld en het verkwisten van energie. GroenLinks kiest voor een
duidelijke taakstelling voor energiebesparing, mooie straten en een schoner milieu.
Het college schrijft in de perspectievennota dat ze meer Europees geld wil binnen halen. Ook hier geen boter bij
de vis want een bedrag durft men niet achter deze ambitie te zetten. Waar mik je op, wat is er gebeurd met
SMART doelstellingen. Moeten we op 1 Euro rekenen of kunnen we op een miljoen rekenen. Heeft het college al
eens gekeken wat andere gemeentes weten binnen te halen?
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GroenLinks constateert dat alle ongedekte besluiten, onderzoeken, herijkingen en plannen van het college voor
rekening komen van de sociale samenhang, leefbaarheid, kunst en cultuur en het ambtenarenapparaat. De
voorzieningen die in tientallen jaren zijn opgebouwd worden met een pennestreek geschrapt. (sporthallen,
jeugdsoos, dorpshuis, bibliotheek, cultuur-educatie, peuterspeelzalen, schoolbegeleiding, Alescon en vele
subsidies)
Hoe kunt u in 2017 de bijdrage aan Alescon beëindigen? Zelfs als Alescon samengevoegd wordt met de ISD heb
je dat geld dubbel en dwars nodig om de rest-populatie WSW van een inkomen te voorzien en voor deze mensen
werk te zoeken.
Het college schrijft dat ze het belangrijk vindt dat 'iedereen kan meedoen aan het maatschappelijk leven' (p23),
maar waar blijkt dat dan uit? Ondertussen wordt er bezuinigd op het minima-en meedoenbeleid en de bijzondere
bijstand.
Gaat er dan helemaal niets goed? Natuurlijk wel. De transities zijn in de vorige periode al fantastisch opgepakt
met een raadswerkgroep en een club zeer gedreven en bekwame ambtenaren. Daar hebben we vertrouwen in.
Ondanks de verkiezingsbeloftes heeft dit college zich weten in te houden op het gebied van
wegenonderhoud. Hulde daarvoor want dat vraagt enige politieke moed.
Kijk je naar de krimp van de komende jaren en als je toch het accommodatie beleid gaat herijken dan kun je ook
inzetten op een goed capaciteitsplanning voor sporthallen. Daar is waarschijnlijk wel een besparing te vinden.
Dat kun je natuurlijk niet beperken tot slechts één van de 18 dorpen in de gemeente zoals het college nu in de
krant liet opschrijven. Als je onverhoopt toch de tarieven van sportvoorzieningen gaat verhogen geef dan de
garantie dat ook de meedoen premies omhoog gaan zodat iedereen gewoon mee kan blijven doen. Kan het
college die garantie geven?
GroenLinks stelt voor om geen unieke MFAs meer te ontwerpen en bouwen. We kiezen voor één standaard
maar flexibel ontwerp dat op verschillende plaatsen in verschillende varianten gebouwd kan worden. Dat
bespaart kosten, levert een versnelling in het proces op en komt de herkenbaarheid ten goede.
Blijf niet alleen roepen dat je het vrijwilligerswerk zo fantastisch vindt en dat je die kracht wil gebruiken. Dat is
namelijk de parasiterende overheid in plaats van de participerende. Tynaarlo barst van de vrijwilligers.
Ondersteun deze mensen en groepen ook daadwerkelijk en ga niet bezuinigen op de subsidies voor welzijn en
zorg, kunst en cultuur. Ook als het gaat om steun in activiteiten die onze gemeente overstijgen. We bedoelen
internationale samenwerking.
Het groenonderhoud wordt verder versoberd, prima daarmee komt er meer ruimte voor natuurlijke ontwikkeling
van het groen.
Met het accepteren van een weerstandsvermogen van onder de 100% door het college krijgen we veel meer
mogelijkheden om bezuinigingen te voorkomen. Uit het verloop van de meerjarenbegroting blijkt dat we de
komende twee jaar door een dal gaan maar er daarna ook weer uitkomen. Dat is volledig in lijn met de vorige
week uitgebrachte septembercirculaire. Deze laat vanaf 2016 vanwege de bekende trap=op-trap-af-systematiek
sterk stijgende inkomsten vanuit het gemeentefonds zien. Daarom is het ook verantwoord nu eerst de
weerstandscapaciteit aan te spreken en dan weer toe te groeien naar een 'structureel' sluitende begroting.
De accountant heeft aangegeven dat we als gemeente ook zouden kunnen kiezen voor een risico-buffer van
bijvoorbeeld 10% van de begroting. Zover wil GroenLinks nog niet gaan maar we zetten wel incidentele middelen
in om tijdelijke tekorten in de structurele middelen op te vangen.
Verloop van weerstandsratio:

Volgens Perspectievennota:
Voorstel GroenLinks:
Volgens 10% van begroting:

2014
116%
116%
116%

2015
104%
97%
64%

2016
97%
90%
64%

2017
97%
90%
64%

2018
106%
99%
64%

Het voorstel van GroenLinks is om de komende jaren tevreden te zijn met een 7% lager weerstandsvermogen.
Dat betekent dat er € 894.320,- beschikbaar is om te korten in de begroting af te dekken. Aan het
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einde van de periode is er niets aan de hand want dan staat het weerstandsvermogen nagenoeg weer op de
gouden standaard van 100%.
Het is onbegrijpelijk dat dit college belastingvoordeeltjes uitdeelt en ondertussen de voorzieningen (sporthallen,
jeugdsoos, dorpshuis, bibliotheek) keihard wegbezuinigt. Jarenlang hebben we de totale kosten voor de burgers
laag gehouden en toch de inkomsten van de gemeente verhoogd.
In plaats van werklozen te dwingen vrijwilligerswerk te doen dat reguliere banen verdringt laten we de sterkste
schouders financieel participeren. Met het niet verlagen van de OZB hebben we structureel € 350.000 meer in
kas. Tynaarlo heeft nog veel meer belastingruimte als we als een van de rijkste gemeentes in Drenthe zouden
kiezen voor meer passende lasten in bijvoorbeeld de middenmoot. GroenLinks kiest voor keihard werken aan
afval wordt grondstof en slim omgaan met riolering zodat die lasten voor de burgers om laag gaan en er ruimte
komt om de OZB te verhogen.
Dat is de enige manier om een hoog voorzieningenniveau overeind te houden.
Maatregelen GroenLinks

Opbrengst

Weerstandsvermogen (incidenteel)

€ 894.320

OZB niet verlagen

€ 350.000

Benutten belasting ruimte – afval is grondstof en riool

€ 250.000

Ambitie EU gelden

€ 250.000

Deeltijd wethouders

€ 50.000

Standaardiseren en flexibiliseren IAB

€ 350.000

Grondbedrijf

€ 100.000

Taakstelling energiebesparing

€ 30.000

Taakstelling openbare orde en veiligheid 5%

€ 90.000

Meer kostendekkende markten

€ 25.000

Totaal GroenLinks

€ 2.389.320

Overgenomen uit Perspectievennota:
·

Cluster financiering (lager bedrag)

€ 450.000

·

Vastgoed

€ 130.000

·

Verkeer en vervoer (gedeeltelijk)

€ 110.000

·

BOR niveau groenonderhoud

€ 73.000

·

Waterburcht Eelde

€ 13.000

·

Pensioen wethouders

€ 45.000

·

Samenwerking Drentse Aa

·

Lagere frictiekosten bedrijfsvoering

€ 100.000
€ 75.000

Totaal uit Perspectievennota

€ 996.000

Totaal

€ 3.385.320
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