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      –  Tynaarlo 

 

Bijdrage Perspectievennota 2015        

Wat de fractie van de ChristenUnie opviel bij het doorlezen van de Perspectievennota 2015 is het gebrek 
aan perspectieven. De nota is vooral een huishoudboekje, een opsomming van inkomsten en uitgaven.  

In het deel over missie en visie worden de – voorlopige – resultaten opgesomd van een interne discussie 
die de gemeenteraad momenteel voert. Een proces dat zou verlopen zonder interne of externe druk. 
We vinden het voorbarig om dit hier zo naar buiten te brengen, nog wel gekoppeld aan het 
collegemanifest.  

1. Bent u het met ons eens dat dit niet de correcte manier is van omgaan met een interne 
raadsdiscussie? 

U bent wel vaker voorbarig. Dit voorjaar  werd in een juichend persbericht aangekondigd dat de burger 
30.000 euro minder OZB hoefde te betalen. Dit was zogenaamd niet nodig. In de VJN lezen we nu (pag 
10) dat er 80.000 euro minder binnen is gekomen dan begroot. We hebben nog geen droevig 
persbericht gezien waarin dit alsnog gevraagd wordt van de burger. Wel berichten over draconische 
maatregelen in sport en bibliotheken. 

Een goed financieel beleid, gericht op het leefbaar houden van onze gemeente voor bewoners en 
bezoekers, kan rekenen op de steun van de ChristenUnie.  De aanpassing van de rente en indexeringen 
passen daarin, daarin mag u van ons zelfs wel verder gaan, gezien de lage rentestand.  

We zijn ons er terdege van bewust dat we financieel niet op de oude voet kunnen doorgaan, dat zullen 
de burgers ook merken. Maar de ChristenUnie pleit voor meer evenwicht in de verdeling van deze pijn.   

Er moet in 2016 nog ongeveer 7 ton bezuinigd worden (inclusief 3,7 ton op de bedrijfsvoering). De 
meevaller uit het gemeentefonds bedraagt ook zo’n 7 ton, misschien zelfs iets meer. Dan is het toch 
mogelijk om in 2016 eerst wat minder te bezuinigen, en in de loop van dat jaar te bezien of de financiële 
ontwikkelingen verdere bezuinigingen noodzakelijk maken? 

2. Wat rechtvaardigt het nog steeds het botte mes willen hanteren als het gaat om de organisatie, 
cultuur en sport? 

Het college wil oplossingsgericht werken en de burgers betrekken? Welnu, dan hebben wij een voorstel: 

Er is 1,9 miljoen euro ruimte in niet-benutte belasting. Dit telt mee voor de weerstandscapaciteit, maar 
levert verder niets op. Wanneer het college nu een klein deel van die ruimte gebruikt, dan kunnen de 
tariefsverhogingen in sport en kortingen op de bibliotheken beperkt worden, terwijl Tynaarlo nog steeds 
onder het gemiddelde blijft wat lasten betreft. Ook kan op deze manier de Argi worden ontzien, en dat 
is een fonds dat wel inkomsten oplevert. De weerstandscapaciteit blijft zo op peil en de voorzieningen 
kunnen gered worden. En als het in 2018 echt allemaal zo goed gaat, kan de OZB weer verlaagd worden. 
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3. We vragen het college om deze optie te laten doorrekenen en mee te nemen in het 
begrotingsvoorstel voor 2016. 

Het IA Beleid is breder dan de scholen. Sporten en bibliotheken zijn zaken die van algemeen belang zijn 
voor een gezonde ontwikkeling van de samenleving. Dat gaat verder dan een individuele keuze voor een 
hobby. Als we jong en oud in beweging willen krijgen of houden moet dat niet worden belast met een 
meervoudige contributieverhoging in een gezin. Of met een vermindering van de faciliteiten, we pleiten 
daarom voor behoud van de Marsch.   

We zijn blij dat u weer in gesprek wilt gaan met de sport verenigingen. Graag zien we dit ook gebeuren 
bij de bibliotheek.  Neemt u wel het onderzoek over het verband tussen contributie en lidmaatschap nog 
eens goed door. Daarin leest u dat bij 10% contributieverhoging, 10% van de ondervraagden aangeeft 
op te zeggen. Zoek vooral naar beter benutten van de capaciteit. ( zie: 
https://prezi.com/robpotpp7chz/prijs-en-prijselasticiteit-in-de-sport/ ).  

Terecht wilt u zich richten op de ondernemers. Daar zien we al diverse initiatieven benoemd en daar zijn 
we blij mee. De Centrumplannen in Eelde lijken nu toch echt vorm te krijgen. Verrassend is dan de 
passieve houding rond de Prins Bernard Hoeve. 

4. Kan het college aangeven waarom het hier op dit voor Zuidlaren zo belangrijke dossier geen 
actieve rol kan of wil spelen? 

Verder nieuw beleid zit er nauwelijks in. Tenminste, het vervangen van een meterkast en het plaatsen 
van een VRI noemen wij gewoon onderhoud. Dat blijkt ook wel uit de posten waar het van betaald moet 
worden. Wel zien we met belangstelling uit naar de monitor voor de transities, een belangrijk 
instrument.  

Dan de organisatie. Door het schrappen van projecten en uitblijven van nieuwe, is die te groot 
geworden, met grote gevolgen. Toch moeten we de juiste expertise in huis houden, en mag de 
organisatie niet te kwetsbaar worden. Dit vraagt een zorgvuldig proces, de extra taakstelling legt daar 
extra druk op. Op pag. 52 wordt aangegeven dat die taakstelling deels wordt ingevuld door het niet 
invullen van mobiliteitstrajecten. Dit baart ons zorgen.  

5. Kan het college garanderen dat voldoende middelen beschikbaar zijn en blijven voor een 
zorgvuldige begeleiding van medewerkers, hetzij om ze geschikt te maken voor een andere 
functie, hetzij naar ander werk buiten de gemeente? 

Er is nog meer te noemen, maar we moeten ons beperken, de ChristenUnie is zich ervan bewust dat het 
besturen van onze gemeente niet makkelijker is geworden, er zijn veel onzekerheden. Een oud-PvdA 
politicus haalde ooit de Bijbelse notie aan dat voor goed bestuur visie nodig is. De fractie van 
ChristenUnie wenst college, raad en medewerkers van de gemeente Tynaarlo, maar ook burgers en 
ondernemers,  Gods zegen en wijsheid toe bij het verder ontwikkelen en vormgeven van een gezonde 
visie voor onze gemeente. 
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