
Bijdrage ChristenUnie  Najaarsbrief 2017 en Begroting 2018 

Mijnheer de voorzitter, laat ik beginnen met een compliment voor de uitgebreide en toch leesbare 

boekwerken. Bij een vorige gelegenheid ben ik dat vergeten en dat is wel erg ondankbaar voor de 

noeste werkers van de gemeente. Ik heb zelfs het idee dat er een stuk minder verhaspelde zinnen in 

staan. Een inhoudsopgave in de Najaarsbrief zou nog wel handig geweest zijn, noteert u dat even.. 

De Najaarsbrief 2017 ziet er veelbelovend uit. In de eerste alinea’s wordt al duidelijk dat het 

positieve resultaat  te danken is aan de grondverkopen. Een paar grote tegenvallers konden zo toch 

opgevangen worden. En Oude Tolweg en Ter Borch komen er nog aan voor de jaarrekening 2017.  

Het is goed te zien dat er nu schot zit in de scholenbouw. We steunden eerder andere plannen, maar 

ook zo komen er goede voorzieningen voor het onderwijs. Dat is wat telt. De extra inkomsten, nu en 

straks, uit de grondverkopen komen hier goed van pas, want we weten nu al dat de begrote 

normbedragen niet toereikend zullen zijn.  

De mee te nemen gelden zijn te overzien, en goed onderbouwd, we zullen er deze keer niet moeilijk 

over doen. 

De invoering van de Omgevingswet gaat veel geld kosten. Ook al is de invoering uitgesteld, we 

moeten daar wel rekening mee houden. Het zit nu voor 8 ton in incidenteel nieuw beleid, maar zo 

gaat het ten koste van de algemene middelen. (pag.57) 

Vraag 1: Kunnen we voor de kosten van voorbereiding op de Omgevingswet rekenen op een extra 

bijdrage van het gemeentefonds? 

In hfst. 6 over het Sociaal Domein staat een mooie zin over het stimuleren van de eigenkracht van de 

inwoners. We hopen dat dit een structurele ontwikkeling wordt met blijvende aandacht vanuit 

college en gemeentewerken. Dat kan vorm krijgen door in het nieuwe college een portefeuille 

Buurtbeheer in te voeren, hier kan ook het Platform Burgerparticipatie onder vallen. We komen hier 

zo op terug. 

We zien nog uit naar de notitie over het beleid rond begraven.  

In de projectenlijst zien we veel groene vlekken en een paar gele, wat suggereert dat alles op schema 

ligt. Er gebeurt inderdaad veel, maar hebben er toch wel kanttekeningen bij.  

Het Centrumplan Eelde geeft u groen voor tijd en kwaliteit. Deels terecht, maar we hebben onze 

zorgen over de kwaliteit met name van de plannen voor de appartementen. Morgenavond horen we 

meer, mooi idee om dat in de Buitenplaats te doen. Kunnen we dan gelijk het keurmerk meenemen? 

Ook in Zuidlaren zet u ‘tijd’ en ‘kwaliteit’ zonder blikken of blozen op groen. Wij zien daar echter 

geen enkel concreet plan, dus over kwaliteit kun je nog niets zeggen. De tijd staat wat de 

ChristenUnie betreft al tijden op rood. Er wordt nu al een jaar gewerkt aan denklijnen, daar zit 

misschien beweging in, wij waarderen dit punt hooguit als geel. De oorzaak ligt overigens niet alleen 

bij het college. Een andere opstelling van de raad in 2015 zou andere gevolgen voor het centrum van 

Zuidlaren gehad kunnen hebben. Tussen eigen wijsheid en eigenwijsheid zit maar een spatie verschil, 

maar zelfs die ruimte werd de ontwikkelaar niet gegund. We hopen dat er binnen afzienbare tijd een 

breed gedragen plan zal komen, én worden uitgevoerd. Maar we zijn er niet optimistisch over. 

De begroting voor 2018  is sluitend. Lijkt het. Want met pm-posten (dus zonder bedrag erbij) voor de 

RUD, de Omgevingswet, Centrum Zuidlaren, Sportfaciliteiten, PBH-terrein, gaswinning en 

accommodaties zit er toch een grote onzekerheid in de begroting. Gelukkig zit er ook onbeschreven 

ruimte aan de inkomstenkant, met verkopen en de uitkering van het Rijk. Maar kun je zoiets wel 



goedkeuren? We begrijpen dat deze bedragen niet formeel begroot kunnen worden, maar het is nu 

toch een raar gat in het overzicht. Terwijl van een aantal posten toch wel bekend is hoe groot zij zijn. 

Een – informeel – overzicht van de verwachte bedragen die  bij de pm-posten horen om toch enig 

zicht te krijgen op deze onzekerheid, zou de transparantie zeker ten goede komen. 

Vraag 2:  Waarom staat dit overzichtje er niet bij? Kunt of wilt u dit overzicht leveren? 

Het bezuinigingsprogramma van 4 miljoen is voltooid. Een laatste kleine bezuiniging op de markt kon 

zelfs geschrapt worden. Moest ook wel. Mooi dat nu de financiën weer in balans zijn. Maar is 

daarmee alles gezegd? Hebt u voldoende zicht op de gevolgen van alle bezuinigingen? Een dergelijke 

operatie moet wel gevolgen hebben, een volgend college moet er oog voor hebben dat wellicht hier 

en daar revisie nodig is. 

We moesten de Begroting met de PPN vergelijken, dus we hebben dat netjes naast elkaar gelegd. 

Leek wel aardig te kloppen, we pakken er een paar punten uit: 

Pag. 19: We hebben 4 ton op de begroting staan voor een Bedrijvenregeling. In de doelen staat dat u 

hier eind 2018 twee bedrijven mee wilt hebben ondersteund. Is dat niet wat mager? Na twee jaar 4 

bedrijven? 

Vraag 3: Hoe denkt u deze Bedrijvenregeling in te zetten en waarom profiteren slechts enkele 

bedrijven? 

Pag. 17 We zien het ondernemersgerichte bestemmingsplan voor GAE graag tegemoet. Berichten in 

de pers over initiatieven vanuit het bedrijfsleven zijn op het ogenblik veelbelovend. Daar moet de 

gemeente klaar voor zijn. 

Ook de ontwikkeling van OV-knooppunt bij de Punt mag wat de ChristenUnie betreft voortvarend 

worden opgepakt. En kijk dan ook naar de aansluitingen bij Westlaren en Tynaarlo. In onze visie mag 

hier een grotere parkeergelegenheid komen om lokaal verkeer (fietsen en auto’s) op OV te laten 

aansluiten . 

Vraag 4: Wat kan de gemeente hier zelf doen om de bereikbaarheid te verbeteren? 

Drenthe – en dus ook Tynaarlo – als oerprovincie is een mooi toeristisch thema, maar gaat alleen 

werken als we afzien van hoogbouw en andere horizonvervuiling. Dus ook geen windmolens op land, 

alternatieve energie moet uit andere bronnen of locaties komen.  En veel ruimte voor de fiets om 

Drenthe echt te beleven. Dan wordt ook het woon-werkverkeer op de fiets een feest. 

De app die voor Zuidlaren ontwikkeld is, kan voor de hele gemeente worden ingezet, door een apart 

‘jasje’ te maken voor Eelde en voor Vries, met dezelfde inhoud. 

Wat de gaswinning betreft blijkt uit de ervaringen in Groningen wel dat je goed beslagen ten ijs moet 

komen om voor je belangen op te komen. Pag. 47 punt 23. 

Vraag 5: Hoe gaat u gebruik maken van de kennis bij de Groningse gemeenten om goed voorbereid 

te zijn op de begeleiding van inwoners bij eventuele claims? Is het budget hiervoor toereikend? 

In de organisatievisie Koers staat ‘samen met de inwoner’ centraal. Een nobel streven, maar daar 

moet nog wel in geïnvesteerd worden. De ondernemer krijgt al makkelijker een ‘ja, mits..’- soms te 

makkelijk, maar naar de inwoners toe is het blijkbaar moeilijk (pag. 8). U roept ‘van expert naar 

netwerker’. Dat suggereert een tegenstelling die er niet is. We willen wel degelijk een expert, maar 

dan eentje die kan netwerken. Want die netwerkende expert kan de inwoner adviseren die een 

briljant idee heeft, maar onvoldoende kennis om dat goed uit te werken. Bij speelvoorzieningen 



(slecht 49% tevreden, pag. 31) of welzijnsvoorzieningen (slechts 43% tevreden, pag. 35) kunnen 

initiatieven van bewoners veel verschil maken. Maar ook op andere terreinen kunnen inwoners een 

waardevolle bijdrage leveren wanneer we hen de mogelijkheid geven om alternatieve plannen aan te 

dragen voor gemeenteplannen en deze samen met hen uitwerken. Ook zouden ze in hun omgeving 

publieke taken kunnen overnemen. Om hier handen en voeten aan te geven noemden we al de 

wethouder voor Buurtbeheer. De pilot Gebiedsfondsen sluit hier goed op aan (pag. 57, punt 8).  

Vraag 6: Hoe denken het college en de fracties over het experimenteren met het ‘Right to 

Challenge’ in onze gemeente. Dus het ‘recht om uit te dagen’, waarbij inwoners naar eigen inzicht, 

maar kwalitatief verantwoord zaken in hun omgeving oppakken? 

Tenslotte, maar zeker niet als voetnoot, het Sociaal Domein. We onderschrijven de doelstellingen, 

we constateren dat er veel wordt gedaan door betrokken en bekwame mensen. Daar zijn we blij mee 

en dankbaar voor. Maar de zorg is er blijvend en mogelijk groeiend, dat blijkt wel uit de monitor 

Sociaal Domein. Blijvende aandacht dus, want de overheid draagt zorg voor de zwakkeren in de 

samenleving, wat ook de oorzaak is. Dat bewustzijn is er gelukkig in onze gemeente, laat dat ook 

alsjeblieft zo blijven!  

We zouden nog veel meer kunnen noemen, maar dat komt wel in ons verkiezingsprogramma. 

Namens de fractie van de ChristenUnie wens ik u allemaal Gods zegen toe bij uw werk voor onze 

mooie gemeente. 


