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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn
Voorzitter, een perspectief nota waar op vele punten niets mis mee is. Ons oma had echter wel……
neen ik zal haar niet gaan citeren.
Toch willen we enkele zaken benoemen en hopen dat u dit wilt meenemen in de nog uit te werken begroting
2016 die we in oktober tegemoet kunnen zien. Daar kunnen we eventueel middels amendementen en
moties op de valreep nog veranderingen doorvoeren.
Voorzitter, U geeft op vele terreinen aan er risicoś bestaan dat een en ander financieel uit de pas zal gaan
lopen. Nu de scholen hun wettelijke norm bedragen opeisen, zien we al een tekort van enkele miljoenen. De
vraag is hoe willen we dit opvangen. Op enig moment zal toch het instrument van de ozb moet worden
aangesproken. In het bestuursakkoord kan wel staan genoteerd dat de aankomende jaren dit niet zal
gebeuren , onze inwoners willen echter haar basisvoorzieningen zoals we die hebben benoemd, in takt
houden. We denken aan bibliotheken, dorpshuizen en sportvoorzieningen. Daarbij moeten we rekening
houden, nadat de overheid verschillende voorzieningen als thuiszorg, jeugdzorg en de WMO als openeind
financiering over de schutting hebben gegooid, daar tekorten zullen gaan ontstaan. Het is een overweging
waard wel dan niet het verhogen van de ozb. Willen we dat niet dan horen we graag van de andere fracties
concreet wat binnen de begroting 2016 nog mogelijk is als bezuiniging, zeker als we eventueel in het najaar
worden geconfronteerd met nog eens forse kortingen. Het aanspreken van onze reserves kan ook niet
eeuwig door gaan. Naar de bevolking toe is dit vast goed uit te leggen. Het leven bestaat nu eenmaal uit
keuzes maken.
Voorzitter, dat wat weg gaat, komt niet meer terug. We hopen in 2016 daar niet te veel mee te worden
geconfronteerd. Voor de bibliotheken hebben we een motie gemaakt met de opdracht aan het college in
overleg te treden met de betrokken maatschappelijke organisaties met behoud van de openbare
bibliotheken, met inachtneming van de eerder genoemde kaders en voor het einde van dit jaar (2015) aan
de raad een nader uitgewerkt voorstel voor te leggen gericht op het behoud van een voorziening
bibliotheken in de 3 kernen.
Punt van zorg is ook de sport. U bent voornemens drie opeenvolgende jaren de binnensport op te zadelen
met 9% jaarlijks. Dat betekent minimaal 30 % tariefsverhoging voor gebruik van zaaluren na het 3e jaar. In
een periode dat we van de daken schreeuwen dat jong en oud in beweging moeten blijven, wordt dit
ontmoedigd middels uw voorgestelde beleid en zou kunnen beteken dat sporters moeten afhaken en de
50.000 euro die u wilt binnenhalen, niet zal worden gehaald. Oorzaak, er worden veel zaaluren terug
gegeven vanwege minder leden met gevolg minder uren nodig in de zaal.
We willen u dan ook vragen hierover nog eens goed na te denken. Hoe denkt u dit te financieren, zal uw
vraag zijn. Wel de 3 ton voor de combinatiefunctionarissen kunnen we schrappen. Ook de geparkeerde
650.000 euro voor het transferium op de Punt kan een andere bestemming krijgen. Dat levert structureel
genoeg op te kunnen besluiten af te zien van de drastische verhoging van 30% zaalhuur binnen 3 jaar.
Horen graag van u of we daarvoor een motie moeten indienen of u de toezegging kunt doen hierover zich
nog eens te beraden. Voorzitter we hebben begrepen dat het college nog in gesprek wil met de
zaalsportverenigingen. Nu alles dichttimmeren lijkt ons dan ook niet netjes.
Verder zouden we zoals onze collega Jennekens ook al heeft aangegeven willen bepleiten in 2016 een
begin wordt gemaakt met ontsluiting Vries Zuid met daarin o.a. Diepsloot 3. De markt trekt aan en als
signalen kloppen is er animo voor bouw van 1 ½ tot 4 ton. Daarmee enkele ambtenaren die binnenkort
zonder project komen te zitten, aan het werk te kunnen houden (plan ter Borch is eindig) Dit kan weer een
nieuwe uitdaging zijn. Graag horen we of u dit wilt overnemen of we daarvoor een motie moeten indienen.
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