
 

Najaarsbrief  2016/ Begroting 2017 

Vrz vandaag behandelen we onder anderen de najaarsbrief 2016 en de 
begroting 2017. 

In de najaarsbrief wordt de begroting van 2016 aangepast met 3.5 miljoen 
positief. Een gigantisch bedrag. Niet alleen landelijk maar ook binnen onze 
gemeente is er, zoals in de najaarsbrief wordt vermeld, sprake van een 
onverwacht zeer fors overschot van financiële middelen binnen het sociaal 
domein.  

In de najaarsbrief worden herhaaldelijk termen gebruikt zoals “verwacht tekort 
maar een werkelijk overschot”, “op grond van verwachtingen denken we 
binnen het budget te blijven”, “we zullen meer ervaring opdoen”,  “geen 
verwacht nadeel, maar een voordeel” enzovoort. 

Een dergelijke uitkomst roept veel vragen op, niet alleen binnen onze fractie 
maar met name ook in de publieke reacties. En dat lijkt ons terecht. 

De fractie van de VVD stelt aan het college de volgende vragen: 

Is er sprake geweest van een onjuiste wijze van begroten en/of foutieve 
aanname van zorgindicaties? 

Hoe waarborgt het college dat de zorg-vragenden  gepaste zorg blijven 
ontvangen en behouden? 

 

 



De inhoud van de groei notitie nieuw beleid hebben we tot ons genomen. Het 
college geeft aan zich te kunnen vinden in de adviezen van het management, 
onze fractie kan zich ook vinden in de gemaakte keuzes.  

Vrz, In de begroting is te zien dat het ingezette beleid zijn vruchten afwerpt. In 
de meerjaren begroting is ook duidelijk zichtbaar dat we nog de nodige stappen 
moeten zetten. De VVD heeft er het volste vertrouwen in dat het college de 
nodige aanpassingen binnen de organisatie zal zetten en dat we afgaan op een 
gezonde financiële toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde 
financiële toekomst noodzakelijk is om onze voorzieningen, te onderhouden en  
in stand te houden, en waar gewenst te verbeteren. 

Dit jaar is de begroting opgezet conform de indeling van de verplicht 
voorgeschreven hoofdstukken en taakvelden uit het BBV. Dat zorgt er voor dat 
we naar verwachting meer en beter kunnen vergelijken tussen gemeenten, 
hetgeen een versterking van de positie van de raad ten doel heeft. Echter in de 
begroting zoals die thans voorligt is deze indeling wel toegepast voor de 
besteding van de middelen, maar er zijn nog geen doelstellingen/resultaten per 
taakveld opgenomen. Slechts enkele speerpunten/ambities en indicatoren zijn 
per hoofdstuk genoemd. We roepen het college op dit bij de volgende 
begroting verder uit te werken en aan te passen, zodat we als raad op het 
niveau van taakveld de relatie kunnen leggen tussen de 3 w-vragen: 

Wat wil je bereiken (resultaten) 

Wat ga je daarvoor doen (activiteiten) 

Wat gaat dat kosten (middelen, zowel geld als mensen) 

 

Vrz, Al geruime tijd wordt er in onze raad over de toekomst van de bibliotheken 
gesproken. Door allerlei omstandigheden zijn de gewenste stappen in dit 
dossier nog niet gezet. Onze fractie is van mening dat er wel stappen gezet 
moeten worden om te komen tot een toekomstbestendige  bibliotheek, welke 
past bij een snel veranderende samenleving met een toenemende 
digitalisering, in onze gemeente. De fractie van de PvdA zal bij haar bijdrage 
een motie indienen om te komen tot de gewenste transformatie, we zijn ervan 
overtuigd dat met  de verwoorde uitgangspunten in deze motie, de 



mogelijkheden en tijd gevonden wordt om op een constructieve wijze te 
komen tot een breed gedragen invulling van deze gewenste transformatie. 

Vrz, bij de behandeling van de begroting 2016 is aandacht gevraagd voor het 
functioneren van de combinatie functionarissen, er ons toen door ons 
aangegeven graag met de raad en het college van gedachten te willen wisselen 
over dit functioneren. Er is het college gevraagd stappen te nemen om te 
komen tot deze gedachte wisseling, wil het college aangeven welke stappen  
hierin zijn gezet. 

Vrz, in onze buurgemeente AA en Hunze is over, het functioneren van de B en B 
accommodaties,  beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt door de horeca gezien als 
het voorbeeld hoe om te gaan met deze voorzieningen. Is U college bereid om 
stappen te zetten om in onze gemeente aan te sluiten bij dit beleid. 

Vrz, gevoed door geluiden die ons , uit onze omgeving, bereiken, neemt binnen 
onze fractie de bezorgdheid toe over de ontwikkeling binnen het jeugdbeleid. 
Graag  willen we van uw college weten of deze bezorgdheid gedeeld wordt.  

Vrz, binnen onze gemeente is er behoefte aan huisvestingsmogelijkheden voor 
met name starters en bepaalde doelgroepen. De VVD fractie meent dat er, in 
overleg en samenspraak met andere partijen, met verantwoorde en 
beheersbare risico’s stappen gezet kunnen worden om hier mogelijkheden te 
creëren.  Als voorbeeld willen wij het project Donderen noemen. We zouden 
kunnen besluiten dit project af te ronden door het bebouwen van de laatste 
kavels, vervolgens kan het plan woonrijp gemaakt worden ( voordeel  voor de 
huidige bewoners en omgeving).  Wil het college hierin stappen zetten. 

Tot zover in eerste termijn. 

Tynaarlo 8 november.    

 Gezinus Pieters 

 

 


