Perspectieven nota/Voorjaarsbrief 2015.
Meneer de voorzitter, de VVD fractie heeft met belangstelling kennis genomen
van de perspectieven nota en de voorjaarsbrief 2015. In de beleving van onze
fractie een helder, duidelijk en goed leesbaar stuk. Wij willen hiervoor onze
dank aan de betrokken ambtenaren en het college uitspreken.
Voorzitter, het zal u niet verbazen dat de VVD fractie tevreden is over, de door
het college, ingezette beleid om een op een verantwoorde, duurzame wijze de
toekomst in te gaan. Met name de wijze waarop er keuzes zijn gemaakt om de
financiële toekomst van onze gemeente vorm te geven verdiend onze
waardering en goedkeuring. Ook de wijze waarop er om gegaan is met de
diverse centrum plannen krijgt onze steun. Het is goed dat we met name in
Eelde en Vries , na jaren van plannen en praten, aan de vooravond staan om
concrete besluiten te nemen en daadwerkelijk met de uitvoering te beginnen.
De uitgezette koers om afstand te nemen van een, in het verleden ontwikkeld,
te ambitieus accommodatiebeleid en op basis van realisme en met instemming
van de schoolbesturen nu concrete en nieuwe kaders af te spreken voor de
onderwijs huisvesting is volgens de VVD de enige juiste. In de komende
maanden kan er gewerkt worden aan het uitwerken van de details en de juiste
kaders. Dat er nog de nodige uitdagingen op ons afkomen voor de huisvesting
van alle gewenste functies, in onze gemeente, is duidelijk.
In het voorwoord geeft het college aan dat de voortgang van de ombuigingen
en de inrichting van de interne organisatie op koers liggen. De VVD fractie gaat
ervan uit dat het college koers houdt. Onze fractie realiseert zich dat er met
name door de transities nog de nodige klippen op de route kunnen
verschijnen. Dat er bij de invoering van de transities weinig problemen zijn
ontstaan stemt ons tevreden en geeft aan dat de voorbereiding binnen dit huis
op een deugdelijke en effectieve wijze is uitgevoerd.
Voorzitter op een onlangs gehouden informatieavond werd er een opmerking
gemaakt over de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Hier werd
aangegeven dat in 2040 ons inwonertal gedaald zal zijn met 9% en dat meer
dan de helft van onze inwoners dan de leeftijd van 65 jaar zal zijn gepasseerd.
Is het duidelijk wat de gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. Volgens onze

fractie is het uitermate belangrijk dat er tijdig wordt begonnen om deze
gevolgen in kaart te brengen. Kan het college aangeven of de mening van onze
fractie, in deze, gedeeld wordt en of er stappen voorbereid worden om een en
ander te onderzoeken en te benoemen.
Voorzitter in cluster twee, verkeer en mobiliteit wordt melding gemaakt van
het voornemen een onderzoek te doen naar het onderhoud en beheer van de
wegen.In het verleden heeft de VVD fractie vaak haar zorg uitgesproken over
de wijze waarop met onze wegen en de openbare ruimte wordt omgegaan. Als
de signalen die ons nu bereiken de juiste zijn is er een groot probleem om weer
op het gewenst onderhoud niveau te komen. Dat er gesproken wordt over
differentiatie van het onderhoud niveau heeft niet onze voorkeur. Maar
misschien wel een keuze die, noodzakelijker wijze, genomen moet worden. Het
verbaasd ons dan ook dat het college de keus gemaakt heeft om een
bezuiniging in te boeken onder de noemer “ verlagen BOR Niveau” Kan het
college dit toelichten. Het juist en goed onderhouden van onze wegen en
openbare ruimte is en blijft voor de VVD van groot belang.
In cluster 9 staat nog genoemd de €660.000 voor de tijdelijk huisvesting van
een school er is over dit onderwerp vaker gesproken. Wat de VVD fractie
betreft zijn er oplossingen die de uitgave van deze post volstrekt overbodig
maken. Bij de behandeling van de vorige beschouwingen is door het college de
toezegging gedaan om met de raad van gedachte te wisselen over de locatie
van de school in Tynaarlo, volgens ons is dit op onvoldoende wijze gebeurt en is
dit traject niet afgerond.
Voorzitter in de voorjaarsnota bijlage 1 op blz. 15 staan een tweetal posten
genoemd, huur inkomsten Oelebred en huurinkomsten tAchterhoes samen 39
duizend euro als een nadeel, wij vragen ons hoe dit kan. Zijn er geen
huurovereenkomsten voor deze gemeentelijke eigendommen afgesloten.Als er
wel overeenkomsten zijn en deze gewoon aflopen is het volgens ons vreemd
dat het leidt tot financiële aanpassingen.
Afsluitend, de VVD fractie is verheugd dat er in een aantal belangrijke dossiers
de nodige stappen zijn gezet en dat we met de kennis van nu mogen aannemen
dat een aantal al te lang lopende plannen afgerond gaan worden. Er is in deze
perspectieven nota, voor de komende jaren, een duidelijke financiële koers

uitgezet, deze koers zullen we vast moeten houden. Ook realiseert onze fractie
zich terdege dat er met name in de zorg voor onze inwoners en het
wegenonderhoud en nog de nodige stappen gezet moeten worden.
We kijken uit naar de nadere uitwerking van het college van de verschillende
thema’s.
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