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Het college van B&W stelt voor om fors te investeren in met name Zuidlaren, Groningen 
Airport Eelde en de Omgevingsvisie. Dat blijkt uit de perspectievennota die deze week aan 
de gemeenteraad is verstrekt. Deze wordt samen met de voorjaarsbrief op 11 juli door de 
gemeenteraad behandeld.  
 
Ambitie en positieve ontwikkelingen 
De afgelopen jaren heeft het college van B&W hard gewerkt om een begroting te maken 
waardoor er blijvend geïnvesteerd kan worden zonder in de rode cijfers te komen, zegt 
wethouder financiën Nina Hofstra. “Op een aantal beleidsterreinen hebben we samen met de 
gemeenteraad belangrijke besluiten genomen. Zo kan de (ver)nieuwbouw van de scholen en 
sportaccommodaties in Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo, onze bedrijfsvoering en het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de hele gemeente nu blijvend worden 
uitgevoerd op dit niveau. Verdere bezuinigingen hierop zijn niet meer noodzakelijk. Op dit 
moment wordt gewerkt in de centrums van Vries en Eelde en zijn we bezig met de planvorming 
voor het centrum van Zuidlaren. Verder is het culturele jaar, Festyvals, inmiddels spectaculair 
geopend.” 
 
Financiële ruimte om te investeren 
Nadat we in de jaren 2016-2017 hebben geïnvesteerd in Vries en Eelde, is het nu mogelijk om in 
2018 het accent van investeringen te leggen in Zuidlaren.  

 Nieuwbouw Harens Lyceum in Zuidlaren  

 (Ver)nieuwbouw van alle basisscholen en binnensportaccommodaties in Zuidlaren 

 Concentratie en privatisering van buitensport in Zuidlaren 

 Centrumontwikkeling in Zuidlaren 

 Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde 

 Omgevingsvisie 

 Het bestrijden van gewassen en ongedierte die ziekten en plagen veroorzaken (zoals de  
  Eikenprocessierups, de Japanse Duizendknoop, Jacobskruiskruid en Bereklauw).  

 Overname van beheer en exploitatie van multifunctionele- en sportaccommodaties 

 Evaluatie van het sociaal domein 

 Evaluatie van het afvalbeleid en begraafbeleid 
 
Hofstra vertelt dat het gaat om investeringen van miljoenen: ”Het precieze bedrag is nog niet 
bekend. Bij de begroting in het najaar verwachten we een compleet overzicht te hebben. En met 
de kennis van nu gaan we ervan uit dat we dan een sluitende begroting kunnen presenteren, 
waarbij ruimte is gemaakt om deze investeringen te kunnen doen.” 
 
Gezonde financiële weerstand  
“De gemeente is op dit moment goed in staat om risico’s op te vangen,” aldus Hofstra. “Dat komt 
omdat we door de bezuinigingen en zuinigheid de boel financieel, structureel goed op orde heb-
ben. Een goed gevulde spaarpot is nu ook écht belangrijk, omdat er de komende jaren veel geld 
nodig is. Om ook in Zuidlaren te kunnen investeren in het centrum, de scholen en de sport. Dit 
doen we om Zuidlaren toekomstbestendig te houden voor alle inwoners, ondernemers, het on-
derwijs en bezoekers van Zuidlaren.” 
 
Ruimte voor nieuw college en gemeenteraad 
Hofstra: “Dit college heeft vier jaar gewerkt om al deze plannen mogelijk te maken. Dit is het 
laatste jaar van dit college, daarna is de kiezer aan het woord voor nieuwe plannen.” 
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Perspectievennota als onderdeel van de planning & control cyclus 
De perspectievennota is de opmaat naar de begroting. Hierin wordt dus op hoofdlijnen bepaald wat er in de begroting 
komt te staan, en wat de gemeente uiteindelijk concreet gaat doen. Zowel in inhoudelijke als in financiële zin. Daarnaast 
geeft de perspectievennota een doorkijkje naar de jaren 2019 tot en met 2021.  
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