Behandeling najaarsnota 2015 en begroting 2016 Gemeentebelangen
Mdv,
Volgens het procedurevoorstel, hebben we slechts 5 minuten tot onze beschikking voor de behandeling van
de najaarsbrief en de begroting. Wij beperken ons in onze bijdrage daarom tot de hoofdlijnen.
Gemeentebelangen wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de
aangeleverde stukken.
Met betrekking tot de najaarsbrief willen we eerst opmerken dat we content zijn met de wijziging om niet
meer alle aanpassingen in de exploitatie toe te lichten. Dit vergroot inderdaad de leesbaarheid van het
document.
Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voortgang van de activiteiten, de doelen en
ontwikkelingen binnen de clusters en van de financiële bijstellingen die hebben plaatsgevonden en het
resultaat wat daaruit voortkomt. Echt schokkende zaken zijn we daarbij overigens niet tegengekomen.
In zijn algemeenheid hebben we kunnen constateren dat wat de voortgang van de geplande activiteiten
binnen de clusters betreft men grotendeels op schema ligt, en dat waar er zich afwijkingen voordoen deze
naar onze mening in voldoende mate verklaard worden. Als samenvattend oordeel kunnen we stellen dat we
tevreden zijn.
Ten aanzien van een van onze vorige zorgpunten, de Decentralisaties, hebben we geconstateerd dat het te
verwachten tekort aan het afnemen is en dat we redelijk op schema lopen. De herindicaties worden zo lijkt
het dit jaar afgerond, en er zijn geen signalen ontvangen dat er inwoners tussen wal en schip zijn geraakt.
Op een aantal punten hadden we gehoopt dat er meer voorgang zou zijn geweest namelijk de
Centrumplannen Eelde en Vries, het voorterrein PBH en natuurlijk de kerntakendicussie. Dat laatste duurt al
met al zo lang dat er na alle bezuinigingen straks geen of zoals u wilt alleen maar kerntaken zijn
overgebleven.
Gemeentebelangen heeft gezien dat de maatregelen die zijn genomen om de taakstellende bezuiniging van 1
miljoen in de bedrijfsvoering over de periode 2015-2018 te realiseren lijken te werken en dat de taakstelling
voor 2015 wordt gehaald.
Over naar de begroting.
Wat de begroting 2016 aangaat willen we ten eerste opmerken dat het college zich naar onze mening goed
aan de kaders heeft gehouden zoals men die van de raad bij de perspectievennota heeft meegekregen.
M.b.t. 2016 wordt er een negatief resultaat verwacht van € 32.000. Voor 2017 slaat dit om naar een
overschot van ongeveer € 945.000 en in 20118 en 2019 naar een overschot van ongeveer 1,8 miljoen. Dit is
zo wordt er aangegeven de financiële ruimte die we beschikbaar hebben in meerjarig perspectief.
Om dat resultaat te behalen moet er echter nog wel stevig bezuinigd worden nl € 350.000 in 2016, 1,25
miljoen in 2017 en 1,7 mnl in 2018 en in 2019.
De genoemde financiële ruimte kan desgewenst aangewend worden voor de thema’s die bij de
perspectievennota genoemd werden. We hebben de themaboekjes 5 november ontvangen en zullen hier op 8
december nader op ingaan als de behandeling van de thema’s in de raad plaats vindt.
In grote lijnen kan Gemeentebelangen zich, zoals we ook al bij de behandeling van de perspectievennota
hebben aangegeven, vinden in de meeste beleidsvoornemens zoals die in de begroting zijn opgenomen.
Aandacht vragen we voor de volgende zaken.
Bibliotheken.
We blijven moeite houden met de bezuinigingen op de bibliotheken. Het overblijven van alleen een
volwaardige bibliotheek in Zuidlaren is voor ons geen optie. Voor ons zijn met name Zuidlaren en Eelde10 november 2015 1/2
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Paterswolde gelijkwaardige kernen en die zouden in onze visie dan ook over gelijke faciliteiten moeten
beschikken.
Transferium.
Met betrekking tot het transferium is Gemeentebelangen van mening dat bedrag van € 650.000 dat in de
begroting is opgenomen ten behoeve van het transferium De Punt wat ons betreft substantieel verlaagd kan
worden nu de resultaten van het onderzoek naar nut en noodzaak bekend zijn. De behandeling van het
rapport staat 25 november op de agenda van de Staten, en we kunnen ons niet voorstellen dat de plannen in
ongewijzigde vorm door provinciale staten komen.
Snel internet
Ook in onze gemeente zijn er nog een gebieden waar men nog niet over snel internet beschikt. Dit speelt
met name in de kleine dorpen en in het buitengebied. Om ons heen zien we dat er diverse initiatieven
ontstaan om breedband in de kleine dorpen te realiseren. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen om mobiel
4GG om te zetten in vast internet aanhuis. Gemeentebelangen vindt snel internet belangrijk. In onze
buurgemeente Noordenveld is een motie aangenomen die het college opdraagt om er voor te zorgen dat
uiterlijk 2017 alle dorpen over snel internet beschikken. Wij willen graag van de overige fracties en het
college weten hoe men aankijkt tegen de zelfde opdracht aan ons college; dus uiterlijk in 2017 alle dorpen
snel internet. Indien nodig kan dit via een motie, maar wellicht pakt het college dit ook zo op.
Investeren in duurzaamheid
Op 1 januari 2016 verdwijnt de zogenaamde Ecotaks voor sportverenigingen en komt er een nieuwe
duurzaamheidsregeling. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is stimulering van duurzaam
energiebeleid bij sportverenigingen. De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming
sportaccommodaties is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten
behoeve van sportverenigingen en sportstichtingen en sportaccommodaties. De subsidieregeling valt onder
de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals
afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord.
Voor sportverenigingen en sportstichtingen is het moeilijk financiering bij banken te krijgen. Banken
vragen onderpanden, zekerheidstellingen dan wel gemeentegaranties. Aangezien de gemeente goedkoop
kan leven bij de BNG of NWB. kan hier een win win situatie ontstaan.
Is uw college bereid de financiering van investeringen in duurzaamheid voor sportverenigingen en
sportstichtingen te faciliteren en daarbij rente percentages te hanteren die voor de verenigingen
aantrekkelijk zijn en voor de gemeente minimaal budgettair neutraal zijn?
Uit een onderzoek van Nuon blijkt dat isoleren van het huis zelden als optie wordt gezien om het
energieverbruik terug te dringen, terwijl dit juist de meeste besparing oplevert. De voornaamste reden
hiervoor lijken de investeringskosten van vaak een paar duizend Euro te zijn. Dit is voor veel mensen
simpelweg te veel geld. Wij kennen al de Zonnelening, waarbij men tegen een laagrentetarief geld voor
zonnepanelen bij de gemeente kan lenen. Is het College bereid om te onderzoeken of een vergelijkbare
regeling opgestart kan worden voor isolatie?
Eigen budget kleine kernen
In veel gemeente zie je dat er deelbudgetten aan kleinere kernen worden toegekend waaruit men op een vrij
eenvoudige wijze en zonder al te veel rompslomp vooraf kan putten. Een soort van Dorpenfonds zeg maar.
Verantwoording over de besteding wordt achteraf afgelegd. Wellicht is dit ter versterking van allerlei lokale
initiatieven ook iets voor Tynaarlo. Hoe kijkt u als college aan tegen de invoering van een dergelijke
deelbudgetten?
Tot zover mdv onze bijdrage in eerste termijn.
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