
                                                                                                                                                        

                                                                                                   

 

 

Perspectieven nota/voorjaarsbrief 2016 

 

Meneer de voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennisgenomen  

van de voorjaarsbrief 2016 en de perspectieven nota. In het traject 

om de duidelijkheid en de leesbaarheid, van de verschillende 

rapportages te verbeteren, is er weer een stap gezet. DE VVD fractie 

wil haar dank hiervoor, aan het college en de organisatie uitspreken.  

MdV, met het gevraagd besluit over de voorjaarsnota  zal de VVD 

fractie in stemmen. We gaan ervan uit dat het beschikbaar stellen 

van een extra bedrag van €100.000 er toe leidt dat de plannen in het 

Centrum van Eelde eindelijk tot uitvoering komen. Dat de uitvoering 

tot stand komt in constructief overleg en met mede financiering van 

de betrokken ondernemers geeft aan dat er draagvlak is voor deze 

werkzaamheden. 

 

Voorzitter,  het verheugd  ons dat er eindelijk een begin is gemaakt 

met de uitvoering van de aanpassingen van  de onderwijshuisvesting 

in de gemeente, dit heeft veel te lang op zich laten wachten. De VVD 

fractie vertrouwd er op dat  ook de aanpassingen  voor de overige 

scholen op een constructieve wijze en, in overleg met betrokken, tot 

duurzame, realistische plannen zullen leiden.  



Dat we voor, met name, het financieel beleid afhankelijk zijn van 

beleid en besluiten die buiten onze invloed door andere overheden 

genomen worden blijkt weer duidelijk uit de aanpassingen die uit 

Den Haag op ons afkomen. Waar we meenden dat we in het 

meerjarig perspectief in een rustigere periode  zouden belanden 

blijkt nu dat er nog de nodige uitdagingen zijn.  De door dit college 

ingezette ombuigingen(van ongeveer 4mlj.) geven aan dat dit college 

haar verantwoording heeft genomen om te komen tot een houdbare 

en duurzaam financiële toekomst. De uitspraak van het college dat 

de besluiten van andere overheden niet mogen leiden tot nieuwe 

bezuiniging rondes  kunnen we onderschrijven. We wensen het 

College succes bij het omgaan en de uitwerking van de ingezette 

ombuigingen. 

MdV, In het collegemanifest, Samenwerking in Vertrouwen, uit 2014 

staan een aantal punten benoemd als denkrichting. Ruim de helft van 

deze collegeperiode is voorbij, graag wil onze fractie weten wat de 

stand van zaken en de voortgang is van de m.b.t. de volgende zaken: 

1.Overlast gevende jongeren en hun ouders worden verantwoordelijk 

gesteld voor hun gedrag.                                                                 

2.Intensivering van de functie van bedrijven contactfunctionaris.    

3.Van mensen met een uitkering wordt een tegenprestatie gevraagd. 

4.Transformatie van functies van leegstaande bedrijfsgebouwen 

flexibiliseren.                                                                

 De overlast die met name in Zuidlaren wordt ervaren, en die wordt 

toegeschreven aan de jeugd, is al gedurende langere tijd aanwezig. 

Graag willen we van het college weten wat hieraan is gebeurd en 

waar deze inspanningen toe hebben geleid.                                             

Kan uw college ook aangeven waartoe deze inspanningen zouden 

moeten leiden, graag willen we ook weten op welke termijn er 

waarneembare resultaten zullen zijn behaald. 



Voorzitter in een buurgemeente is, een breed gedragen, motie   

aangenomen inzake de bestrijding van kindermishandeling. Hierbij 

wordt onder andere gekozen voor de instelling  van 

aandachtsfunctionarissen. Is er bij het college informatie bekend over 

het functioneren van deze functionarissen.     

                                                  

 Er is ons een onderzoek omtrent het afvalbeleid toegezegd, kunt u 

aangeven wanneer we de resultaten van dit onderzoek zullen 

ontvangen en kunnen bespreken. Herhaalde malen is er door de VVD 

fractie op aangedrongen om het mogelijk te maken dat ook de 

ondernemers in onze gemeente gebruik kunnen maken van onze 

mooie milieustraat.   

Vrz, in de voorstellen voor de besteding van de incidentele financiële 

meevallers wordt een bedrag van €500.000 voor de huisvesting en 

integratie van statushouders, wij meenden dat er steeds is 

aangegeven dat de opvang van asielzoekers en statushouders budget 

neutraal zou zijn, kan en wil het college dit uitleggen. 

Vrz,  De fractie van de VVD wil nog de aandacht vestigen op de 

ontwikkeling binnen de woningmarkt. In onze gemeente zijn er op 

een aantal plaatsen woningbouw ontwikkelingen en mogelijkheden 

die niet afgerond worden. Ook in Vries zijn er mogelijkheden om een 

eenvoudige, snelle, en in verhouding financieel aantrekkelijke wijze 

een aantal woningen toe te voegen. Graag wil onze fractie een 

onderzoek naar deze mogelijkheden, hierbij speelt ook mee dat de 

opgave voor huisvesting van statushouders een grote druk legt op de  

bestaande woningvoorraad.  
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