Perspectievennota 2014 VVD Tynaarlo

Meneer de voorzitter, een aantal jaren geleden is een begin gemaakt
om de leesbaarheid en de duidelijkheid van de verschillende
rapportages aan onze raad te verbeteren. Voorzitter deze
perspectieven nota laat zien dat hierin weer een stap voorwaarts is
gezet. De VVD fractie wil hiervoor haar dank aan het college en de
betrokken ambtenaren uitspreken.
Voorzitter deze nota is de eerste in de nieuwe raadsperiode. Bij de
start van deze raadsperiode was voor de VVD fractie duidelijk dat de
periode dat er ruime financiële middelen beschikbaar zijn, achter ons
ligt. Uit de Perspectievennota die nu voor ligt blijkt overduidelijk dat
ook het huidige college hiervan is doordrongen en dat het
onvermijdelijk is om duidelijke, doch ook pijnlijke keuzes te moeten
maken.
Voorzitter, de fractie van de VVD, is het in grote lijnen eens met de
denkrichtingen en keuzes zoals deze door het college in deze
Perspectievennota zijn opgenomen om te komen tot de
noodzakelijke ombuigingen en bezuinigingen. Dat met name de
boventrendmatige verhoging van 5 % van de OZB zoals die in de
vorige meerjaren begroting was opgenomen, is gewijzigd in een
realistische en maatschappelijk verantwoorde trendmatige verhoging
van 2 %, is iets waar de VVD fractie zich al meerdere jaren voor heeft
ingespannen. Datzelfde geldt ook voor het loslaten van de koppeling
van belastingen en heffingen.
Voorzitter dat de maatschappelijke en economische omstandigheden
de laatste jaren sterk zijn gewijzigd is voor ons als VVD al jaren
volstrekt duidelijk. Dit heeft zijn weerslag gehad in de haalbaarheid
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van de verschillende woningbouwplannen, het IAB beleid en de
diverse centrumontwikkelingen.
Voorzitter, kan het college aangeven wat de reeds gemaakte kosten
zijn van de planvorming in Vries, waarin onze fractie op basis van de
laatste berichten van mening is dat we weer terug zijn bij af.
Voorzitter graag ziet de VVD fractie dat het college voortvarend aan
de slag gaat met het ontwikkelen van realistische, haalbare plannen
die kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de inwoners en
betrokken ondernemers en de andere betrokkenen binnen onze
gemeente.
Voorzitter het college geeft aan dat er weer een herijking van het IAB
beleid, zoals ooit voorzien, noodzakelijk is. In het verleden heeft de
VVD fractie, bij herhaling, haar twijfels uitgesproken over de
haalbaarheid van deze, in onze visie onrealistische vooral economisch
haast onverantwoorde plannen. Enkele weken geleden hebben de
raadsfracties van de VVD, D66, PvdA en CDA gezamenlijk een
werkbezoek gebracht aan het dorp Tynaarlo. Tijdens dit bezoek is
gesproken met een brede vertegenwoordiging uit het dorp. In het
gesprek kwam, zoals te verwachten, de nieuwbouw van verschillende
accommodaties in het dorp aan de orde. Namens de voornoemde
fracties wil ik het college verzoeken om, zonder dat de nu ingezette
plannen worden stopgezet of onnodige vertraging oplopen, te
onderzoeken of het realiseren van één gezamenlijke accommodatie
aan de veilige kant van de weg mogelijk is. Hierbij wordt gedacht aan
de locatie aansluitend (reeds in bezit van de gemeente) aan de
Loopstukken. Voorzitter het gaat te ver om bij de behandeling van dit
agendapunt hier op detailniveau in te gaan. Graag willen we van het
college de toezegging om, op een zeer korte termijn, hieromtrent
met de raad van gedachte te wisselen.
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Voorzitter we zien in de meerjaren begroting € 100.000 extra
opgenomen voor de portefeuille economie. Onze fractie is voor een
inzet van dit geld waarbij onze lokale economie is gebaat. In het
verleden is een aanzienlijk bedrag, door de gemeente, beschikbaar
gesteld om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om particuliere
initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energie mogelijk te
maken in de gebouwen van de voormalige RLS op het terrein GAE.
Graag willen we van u weten wat de status van dit onderzoek is.
Voorzitter tot zover in eerste termijn.

Tynaarlo, 23 september 2014
VVD Fractie, Gezinus Pieters
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