
 

 

Najaarbrief 2015 en Begroting 2016 

 

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Armand Jennekens, tijdens de behandeling van de 

najaarsbrief 2015 en begroting 2016, op 10 november 2015. 

 

Voorzitter 

 

D66 dankt het college en betrokken ambtenaren voor de heldere rapportage. Wat er staat is 

de uitwerking van de perspectievennota zoals wij die hebben afgesproken. Duidelijk is dat dit 

college werkt aan de versterking van de financiele positie van onze gemeente. Wij zullen op 

een viertal thema’s ingaan. 

 

Betrekken burgers 
Voorzitter mijn fractie heeft in het verleden aangedrongen om inwoners betrekken bij het tot 

stand komen van de begroting. Een motie van die strekking dit bij de begroting 2017 te 

zullen realiseren is door het college over genomen en onze vraag is hoever het met de 

voorbereidingen staat. 

 

Financiele vooruitzichten 
Het college geeft aan in haar begroting van 2016, ondanks de bezuinigingen, de 

leefbaarheid te willen optimaliseren voor zorg, onderwijs en sport maar vermeldt daar 

uitdrukkelijk cultuur niet bij terwijl dit duidelijk een belangrijk item is bij leefbaarheid. 

Ondanks de positieve vooruitzichten blijft onze fractie zich ernstig zorgen maken over 

toekomstige financiele ontwikkelingen door met name mogelijke tegenvallers in de zorg. 

Voor D66 zijn onderwijs, cultuur en milieu belangrijke items en juist hier is er sprake dat de 

absolute bodem is bereikt. D66 zou D66 niet zijn als we hiervoor geen oplossing hebben. Op 

dit moment wordt er op grote schaal door gemeenten precariorechten ingevoerd voor 

nutsbedrijven. Daarbij gaat het om ondermeer om elektrakabels en gas- en waterleidingen 

gronden eigendom van de gemeente gemeente. Als voorbeeld: Oostellingwerf, qua 



oppervlak vrijwel gelijk is aan Tynaarlo, int hiermee ruim 1,2 mio euro per jaar. Graag uw 

mening hierover. Mijn fractie heeft een motie voorbereid waarin wij het college vragen om 

een onderzoek hier naar te verrichten. Mocht de raad hiertoe besluiten dan worden de 

opbrengsten, wat D66 betreft, gelijkelijk verdeeld over drie onderwerpen: versterking van de 

financiele positie maar ook de door D66 gewenste “plus” voor de scholen als groene 

speelplaatsen en cultuur inclusief bibliotheken.  

 

Duurzaamheid 
Het college heeft haar ambitie uitgesproken om de meest duurzame gemeente van Drenthe 

te zijn, wat wij toejuichen. Onze vraag is: is er al duidelijkheid over zonneleningen in 2016? 

Mocht dat het geval zijn pleit D66 ervoor het oude systeem van verstrekken van leningen te 

verlaten en over te gaan naar een systeem van garantiestelling. Daarmee kunnen veel meer 

huishoudens in staat gesteld worden zonnepanelen aan te schaffen dus ook voor woningen 

welke momenteel nog financieel onder water staan. Voorzitter wij horen graag de reactie van 

het college. 

Tynaarlo heeft ook de ambitie om participerende overheid te zijn. Het lijkt ons zinvol de weg 

om met commerciële partijen energieprojecten op te tuigen, met alle risico’s van dien, te 

verlaten, en faciliterend te zijn naar individuele inwoners en coöperaties door inwoners 

opgericht. 

 

Lokale inkoop 
D66 heeft het college gevraagd om bij zorginkoop, WMO en jeugdzorg, haar focus te richten 

op aanbieders in onze eigen gemeente. Gelet op het feit dat het overgangsjaar bijna ten 

einde is zijn wij benieuwd welke acties er concreet gepland zijn dan wel al geëffectueerd om 

onze lokale economie te stimuleren, een betere kwaliteit van zorg te krijgen en niet op het 

laatst de communicatielijnen tussen zorgvragers, aanbieders en de sociale wijkteams kort te 

houden. 

 

Tot zover in de eerste termijn 


