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mdv,  
 
De behandeling van de voorjaarsnota en de perspectievennota in vijf minuten. 
Gezien de ons toebedeelde tijd is het niet mogelijk om hier erg diep op in te 
gaan, maar beperken tot de hoofdlijnen dus. 
 
Eerst de voorjaarsnota.  We hebben we kennis genomen van de voortgang 
binnen de clusters en van de financiële bijstellingen.  
Met betrekking tot de voortgang het volgende. We hebben gezien dat de 
ombuigingen 2015 nagenoeg geheel gerealiseerd zijn, maar hebben ook 
geconstateerd dat er inzake een aantal majeure onderwerpen of thema’s 
vertraging is ontstaan. Gelukkig vindt er vandaag besluitvorming inzake Eelde 
en het Accommodatiebeleid plaats. Met de kerntakeninventarisatie vlot het nog 
niet echt. Veel verder dan twee werkbijeenkomsten van raad en college over 
onze missie en visie in januari en juni  en de uitreiking van een boekje zijn we 
nog niet gekomen. 
Een belangrijk aandachtspunt blijft voor Gemeentebelangen het beheer van de 
openbare ruimte en wegen.  
Wij kunnen ons vinden in de gevraagde besluiten onder 1 t/m 9. 
 
De Perspectieven nota.  
In de nota worden een aantal majeure onderwerpen of thema’s genoemd waar, 
zowel vanuit maatschappelijk belang als financieel belang, de nodige aandacht 
aan besteedt moet worden. Het college stelt dat het belangrijk is om voor deze 
thema’s een nader onderzoek te doen. Men wil de uitkomsten de komende 
maanden verder in beeld hebben, zodat er bij de begrotingsbehandeling in 
november 2015 op een afgewogen manier keuzes kunnen worden voorgelegd 
aan en gemaakt worden door de gemeenteraad. Er moet dus kort gezegd nog 
veel duidelijk worden en dat maakt het lastig om diep op zaken in te gaan, zeker 
gezien de tijd 
 
Wat missie en visie aangaat, daar kunnen we ons wel in vinden. Maar om eerlijk 
te zijn wie kan dat nu niet. Het is zo algemeen geformuleerd dat iedereen zich er 
wel in kan vinden. Pas als het op een concrete uitwerking van zaken en het 
maken van keuzes aankomt ontstaan de verschillen. 
Ook in de opsomming van de maatschappelijke, bedrijfsvoering- en financiële 
ambities bestaan er tussen het college en Gemeentebelangen geen 
noemenswaardige verschillen. Het blijft uitkijken wat de financiën aangaat. We 
moeten er echter ook voor waken zaken niet kapot of weg te bezuinigen die we 
later weer willen of moeten opbouwen. 
 
We hebben al opgemerkt dat het beheer van de openbare ruimte en wegen ons 
grote zorgen baart. Na de weginspectie van 2015 is gebleken dat het 
beschikbare budget niet overeenkomt met de geconstateerde tekortkomingen 
aan de wegen, en dat er in totaal € 5.560.000 nodig is in 2015 voor het 
onderhoud. Het beschikbare budget is echter € 812.000 structureel per jaar. 
Hier moet naar onze mening iets aan gedaan worden. 
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Ook vragen we aandacht voor de sport in zijn algemeenheid en de 
binnensporten in het bijzonder. Als er al op bezuinigd wordt moet dit zeer 
zorgvuldig gebeuren zodat dit niet leidt tot een verminderde deelname aan 
sport. Het moet voor verenigingen en hun leden wel op te brengen blijven. 
Onevenredige huurverhogingen moeten voorkomen worden. Dan is het wellicht 
beter om dit over een langere periode in kleinere stappen te doen. 
Een gymzaal is overigens geen sporthal. Gemeentebelangen wil dat het huidige 
vloeroppervlak wat nu voor wedstrijdsport beschikbaar is gehandhaafd blijft.  
 
Verder blijven we waarschuwen tegen het deelnemen aan tijdelijke activiteiten 
met als voornaamste reden dat we er i.h.k.v. cofinanciering tijdelijke 
rijksbijdragen voor krijgen.  
 
Tot zover mdv de eerste termijn van Gemeentebelangen. 
 


