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Bij de begroting van 2015 hebben we aangeven dat het anders kan en anders 

moet. De huidige perspectieven zijn niet veel anders dan vorig jaar, zelfs 

wat beter. We gaan door een dal maar in 2017 en 2018 klimmen we daar alweer 

uit. Het is een politieke keuze hoe we daarmee omgaan. Wat GroenLinks 

betreft moeten we anticiperen op het herstel als we daardoor belangrijke 

voorzieningen in stand en voor iedereen bereikbaar houden. 

 

Het economisme viert in Tynaarlo hoogtij, de boekhouding wordt 

cijfermatig op orde gebracht en daarna kijkt het college uit het raam 

en ziet dat er inwoners staan te demonstreren. GroenLinks is net als 

deze inwoners niet tevreden met het standaard antwoord, “Het kan niet 

anders, er moet bezuinigd worden”. Er is visie en duidelijkheid nodig. 

Het college is ook weinig transparant over de bezuinigingen, in 

perspectievennota en begroting staan taakstellingen maar welke maatregelen 

genomen worden om die te halen en wanneer die ingaan en wat voor 

consequenties die hebben wordt niet duidelijk gemaakt.  

 

Om in 2017 50.000 Euro meer over te houden op de gemeentelijke 

begroting wordt de komende 3 jaar de huur van sport en gymzalen met 9% 

verhoogd. In een aantal gevallen hebben we hier te maken met gebouwen 

die al 10 jaar geleden gesloopt moesten worden, er wordt slecht 

schoongemaakt, de douches werken niet en huurders verlaten het pand vanwege 

het slechte beheer maar de huur gaat wel met ruim 30% omhoog.  

En dus verliezen de clubs leden en dus zullen ze minder uren 

gebruik gaan maken van de zalen. Het resultaat is dat niet iedereen 

meer mee kan doen in Tynaarlo, dat er minder kinderen op gezond 

gewicht zullen zijn en dat we die 50.000 Euro ook niet binnen halen.  

 

De functie van de bibliotheek zal blijven bestaan is de mantra van het 

college maar hoe dat gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk. Ondertussen 

wordt het budget gehalveerd alsof de bibliotheken hun 

taakstelling de afgelopen jaren niet hebben geleverd. De 

vrijwilligers moeten zelf maar uitzoeken hoe het verder moet, ze zijn 

zonder pardon uit het Integraal Accommodatie Beleid gegooid.  Een 

verhoging van de OZB vinden wij gerechtvaardigd om de voorziening van 

een bibliotheek in de hoofdkernen te behouden. 

 

Inwoners zijn druk bezig om hun sportclub of bibliotheek overeind te 

houden, de belangen van hun nieuwe wijk te behartigen, een coöperatie te 

besturen omdat de overheid te labbekakkerig is om de klimaatdoelen te 

behalen en ondertussen is er geen capaciteit meer beschikbaar om de buren 

te helpen. De participatie maatschappij overvraagt de inwoners. We zullen 

keuzes moeten maken waar we zaken aan inwoners over kunnen laten en waar de 

gemeente gewoon aan de bak moet om zaken collectief voor elkaar te krijgen.  

 

De komende tijd wordt de tijd van de waarheid voor de decentralisaties. In 

raad heeft de wethouder de toezegging gedaan dat mensen de zorg krijgen die 

ze nodig hebben. Toch zien we een verschuiving richting het halen van de 

bezuinigingen, het tegengaan van de overschrijdingen, vooral in 

voorjaarsnota. De berekende tekorten laten zien dat het niet budgettair 
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neutraal kan (op basis van alleen de rijksbijdrage). 

GroenLinks wil graag nogmaals de bevestiging van het college dat in de 

keukentafelgesprekken er geen bezuinigingsdoelstelling op tafel liggen, 

maar dat de benodigde zorg voor de mensen centraal staat. Het college moet  

de druk op de inwoners niet verder opvoeren maar op Den Haag. Daar moeten 

de middelen vandaan komen om de decentralisaties uit te voeren. Twee 

coalitiepartijen zitten ook in het kabinet dus daar moet toch wat mogelijk 

zijn. 

 

Ook voor de Prins Bernhard Hoeve heeft het college geen visie. Op het 

moment dat de raad van het college slechts abstracte lijntjes krijgt 

om over te besluiten zijn er in werkelijkheid al drie scenario's 

uitgewerkt die een veel betere discussie over de inrichting van het 

gebied mogelijk maken met meer nuance. Het college kiest er nu voor om 

onverkort vast te houden aan de abstracte kaders waardoor we 

waarschijnlijk de komende jaren tegen de betonnen plaat, met mogelijk een 

tijdelijke supermarkt er op, zullen aankijken. Daar schiet Zuidlaren niet 

veel mee op. 

 

Hebben we het college goed begrepen, steekt u 50.000 Euro 

subsidie in zandkastelen na een doorstart waarin de gemeente meer dan 

100.000 Euro verloor en de huidige eigenaar een andere is dan de aanvrager?  

 

De publiekstrekker met participatie functie in Eelde-Paterswolde, Museum 

de Buitenplaats, wordt om zeep geholpen. Het intrekken van de 

gemeentelijke subsidie buitenplaats betekent dat de provinciale subsidie 

ook verdwijnt want er is kennelijk geen lokale steun. Opnieuw blijkt dat 

het college precies weet wat alles kost maar geen idee heeft van de 

opbrengsten. Doordat iedereen nu gedwongen wordt om hals over kop de 

bezuinigingen door te voeren woekert het economisme ook in de kunst en 

cultuur door. 

En dit terwijl D66 landelijk erkent dat er schade aan de culturele 

sector is toegebracht en toezegt dat te willen herstellen. 

"Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het 

dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel 

voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector 

bij aan een open en verbonden Nederland. 

 

De afgelopen jaren is hard bezuinigd op de culturele sector. De schade 

die hiermee is aangebracht wil D66 gericht herstellen. Zo moet er 

voldoende geld voor talentontwikkeling worden vrijgemaakt. Die 

ondersteuning is essentieel om de kunst- en cultuursector vitaal en 

bloeiend te houden." 

 

Het Integraal Accommodatie Beleid, centrum Vries en Eelde staan nog op 

de agenda vandaag dus dat komt nog aan bod.  Ook het duurzame 

dorpenplan komt nog aan de orde, daarover later meer. Op dit moment is 

de opmerking: vergeet het buitengebied niet. In dat verband: hoe staat 

het met Tusschenwater? Loopt dit plan goed op schema? Zet het college 

vol in op deze investering in droge voeten, natuur, recreatie en banen? 


