Bijdrage D66 Tynaarlo Najaarsbrief 2017 en Begroting 2018

Voorzitter,

Welvaart
In de afgelopen periode hebben wij als gemeente veel gedaan. Om een paar
dingen te noemen. De aanpak van diverse centra is eindelijk opgepakt. We
hebben de vergaderstructuur van deze Raad aangepast zodat we de insprekers
beter serieus kunnen nemen. Tynaarlo is Culturele Gemeente van Drenthe
geworden, een festival waar we middenin zitten. Er komt een onderzoek naar
de Jongerenraad. Er wordt geld uitgetrokken voor weidevogels. We zijn
begonnen met een proef met Meedoenbanen. Scholen zijn enthousiast aan de
slag gegaan met de aanleg van Groene Schoolpleinen.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat we in de meest welvarende regio van
Nederland wonen.
Welvaart is een breed begrip, waarin aspecten als prettig wonen en geluk
zwaar meetellen. Milieu en cultuur zijn dus essentiële onderdelen van het
levensgenot in onze gemeente.
Milieu
Laten we met het eerste begrip beginnen: milieu. In de afgelopen periode heeft
de D66 fractie regelmatig gesproken over de ambities van deze gemeente om
energieneutraal te zijn in 2030. Hoe wij het eens zijn met deze ambities. Dat
het van groot belang is voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook dat een
ambitie alleen niet voldoende is. Naar de mening van D66 is er in de afgelopen

periode veel te weinig echt uitgevoerd. Een zonneveld hier, zonneleningen
daar, mondjesmaat vervangen van energiezuinige straatverlichting,
medewerking aan de pilot stadsdistributie: mooie stappen, maar bij lange na
niet voldoende. Dat zal de komende collegeperiode echt anders moeten. Het is
geen stip op de verre horizon. Het is de wereld van mijn zoon nog vóór zijn 21e
verjaardag.
Energieneutraal 2030 is haalbaar, zolang we maar concrete doelstellingen
hebben. Niet alleen voor 2030, maar ook voor 2026, voor 2022, voor 2020.
In de Najaarsbrief wordt gesproken over vier pijlers van de duurzaamheidsvisie:
circulaire economie; mobiliteit en bereikbaarheid; toekomstbestendig wonen
en ondernemen; energie en duurzame energieprojecten. De inzet concentreert
zich nu op de drie eerstgenoemd pijlers. Kan het college aangeven wanneer en
hoe de laatste pijler aan bod komt?
Nog één vraag naar aanleiding van de beantwoording van de technische
vragen. In de Begroting wordt er gesproken over het vervangen van
bestelauto’s. Dit kan wat D66 betreft prima elektrisch. In de beantwoording
wordt echter gesproken over zware vrachtwagens. Wat voor een tractie moet
er nu worden aangeschaft?

Cultuur
En dan cultuur, voorzitter. Wat D66 betreft een wezenlijk onderdeel van het
leefklimaat. Een rijk cultureel leven is van belang voor het levensgeluk van de
inwoners, voor vestigingsklimaat van personen en bedrijven, en voor de
uitstraling naar toeristen. In onze gemeente hebben we een uniek museum,
met nationale uitstraling. Museum de Buitenplaats. En dat vinden niet alleen
wij. De Raad heeft gisteren een brief gekregen vanuit het museum,
ondertekend door klinkende namen. Maar belangrijker: door haar bezoekers.
Onze fractie wil graag een motie indienen waarin wij het museum de
Buitenplaats uitroepen tot Gemeentelijk Cultureel Erfgoed en daarmee het
belang van het museum voor Tynaarlo, Eelde en haar bewoners uitdragen.
Is de motie symbolisch? Ja. Er hangt namelijk geen geld aan. Het is aan de
volgende gemeenteraad om hier iets concreets mee te doen.

Maar het is wel belangrijke symboliek. We willen hiermee een duidelijk signaal
afgeven. Namelijk naar de provincie, naar het culturele veld en naar onze
inwoners, dat wij als raad inzien hoe belangrijk cultuur is.
Een ander aspect van cultuur is de bibliotheek. Over dit onderwerp is de
afgelopen periode wrijving ontstaan, maar “wrijving slijpt de briljant”. Er zijn
nieuwe ideeën ontstaan, er zijn heel waardevolle stappen gezet door de
bibliotheek en er is beleid geformuleerd tot eind 2020. In de komende periode
moet er nagedacht worden wat er daarna moet gebeuren. Wij zijn het met het
college eens dat de transformatie naar een moderne bibliotheek door zal
moeten zetten. Verder vindt D66 het belangrijk dat de bibliotheek letterlijk en
figuurlijk midden in de samenleving staat. Hier moet de komende jaren aan
gewerkt worden.
Eén van de belangrijke taken van de bibliotheek is de bestrijding van
laaggeletterdheid. In de begroting is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor
twee jaar, met daar tegenover een gelijk bedrag van de provincie. Klopt het dat
we hieruit kunnen concluderen dat er vanuit de gemeente niet wordt
meebetaald aan dit onderdeel? Zo nee, waarom niet? Wat voor een
activiteiten worden hieruit gefinancierd?
Het enige aspect waar Noord-Drenthe het in de Brede Welvaartsindicator
minder op deed dan Nederland gemiddeld, was de sociale cohesie. Een domein
waar wij als gemeente prima mee aan de slag kunnen. Vanuit de bibliotheken,
maar ook vanuit sport en dorpshuizen.
Financiën
Voorzitter, de afgelopen jaren is er strak begroot. Dit was ook nodig, gezien de
financiële situatie op het moment dat dit college aantrad. Zo was er
bijvoorbeeld een extra bedrag opgenomen voor het Sociaal Domein om
eventuele tegenvallers op te vangen en was er besloten om de decentralisaties
budget neutraal op te vangen. Met als gevolg dat het Weerstandsvermogen
inderdaad weer op orde is. Maar tegelijkertijd is deze nu al een hele tijd boven
de 200%. En ook op de lange termijn is dat voorzien. Heel mooi voor een
spaarpot, maar de gemeente is geen spaarpot.
De incidentele overschotten lijken daarnaast een structureel karakter te
krijgen. Nu de decentralisaties al een paar jaar lopen, wordt het in de volgende
collegeperiode de tijd om realistisch, in plaats van budgetneutraal, te gaan

begroten en op deze manier structurele ruimte vrij te maken voor andere
dingen. Graag horen wij van het college hoe zij daar over denkt.
We hebben afgesproken om tijdens deze begrotingsbehandeling geen
structurele bedragen vast te leggen, zodat de nieuwe Gemeenteraad met een
zo schoon mogelijke lei kan beginnen. Toch liggen er nog wel wat structurele
keuzes in deze Begroting. Zo wordt er gesproken over het aanstellen van vaste
medewerkers voor het beheer van de sportaccommodaties. Er is ooit sprake
geweest van het overnemen van het beheer van het Yders Hoes, omdat dit niet
goed liep. Waarom is ervoor gekozen om het nu breder in te zetten dan alleen
het Yders Hoes? Uit de beantwoording van technische vragen begrijpen we dat
er een voorstel hierover komt in november. Toch horen wij nu graag of wij nu
goed begrijpen dat dit beheer niet uit de flexibele schil wordt geregeld, en
waarom. Staan deze kosten al in de begroting, eventueel als PM-post? En
waarom praten we nu al over de sportaccomodaties en MFAs, en pas in 2018
over dorpshuizen? Dat voelt inconsequent.
Tot slot
Voorzitter, tot slot wil ik het nog even hebben over de personen die hier niet
meer zijn. We zijn met een heel andere groep mensen begonnen dan deze.
Sommige van hen zijn om leuke redenen weggegaan, maar er zijn er ook die
wegens ziekte of andere meer trieste privé omstandigheden zijn vertrokken.
In de ambtelijke organisatie zijn er grote wijzigingen geweest. Bij de installatie
was er een andere burgemeester, een andere gemeentesecretaris. In het
college Theun Wijbenga. Binnen onze fractie Leonie Magnin. En bij GroenLinks
Dick Oele en Oscar Rietkerk.
Namens de huidige D66 fractie wil ik iedereen hier, maar ook iedereen niet
meer hier, bedanken voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar. En voor
de inzet voor Tynaarlo en haar inwoners.

Tot zover in de eerste termijn.

