
Bijdrage Leefbaar Tynaarlo bespreking begroting 2020

Voorzitter, Leefbaar Tynaarlo ziet dat de begroting helemaal in lijn is met het 

uitvoeringsprogramma van dit College. Complimenten hiervoor. 

De Rijksoverheid is aan alle kanten miljarden aan het investeren en uitdelen, 

maar niet richting gemeentes. Het gemeentefonds wordt zeer karig gevuld en 

de vraag is of we toe kunnen met de huidige middelen, zeker gezien de 

onzekerheden rondom het sociale domein. Wij hopen dat dit college hierover 

een signaal afgeeft richting de rijksoverheid en kanalen zal bewandelen om 

enerzijds meer continuïteit in financiering te creëren en anderzijds een 

structurele verhoging op budgetten binnen het sociale domein te 

bewerkstelligen. Juist de budgetten voor het sociale domein betreffen onze 

steun aan de zwaksten in onze samenleving en hierop willen wij niet hoeven te 

bezuinigen.

Voorzitter, het college heeft voor 2020 gezocht naar stabiliteit en continuïteit in 

ons huishoudboekje en heeft ook ruimte gevonden om te investeren in onze 

toekomst. 

De ontwikkelingen op het gebied van onze leefomgeving gaan in razend tempo. 

Vandaag worden er volop moties ingediend die raken aan die leefomgeving. 

Het heeft ons hart maar de begroting bakent ook onze armslag af. We willen 

geen onbezonnen grote gebaren maken, maar uitgekiend een verstandige, 

toekomstgerichte ontwikkeling in gang zetten. De fractie van Leefbaar Tynaarlo 

dient een motie in over dit onderwerp, waarbij we verwachten met een relatief 

bescheiden bedrag een grote impact te hebben op het gedrag van onze 

inwoners. 

Voorzitter, de open einde financiering binnen het sociaal domein heeft onze 

zorg. Toch willen we dat het jongerenwerk in Donderen wordt voortgezet, 

zodat de leefbaarheid ook in deze kleine kern positief overeind wordt 

gehouden. Daarvoor dienen wij ook een motie in.

Voorzitter, tot slot nog deze hartenkreet. Als gemeente verlenen wij een dienst 

aan de gemeenschap. We hebben een bepalende, kader stellende rol als 

overheid, maar al ons werk is ook ten behoeve van die gemeenschap. De baas 

ben je altijd en alleen bij de gratie van je volgers. Mijn fractie hoort om zich 

heen soms ook ergernis bij inwoners als zij het gevoel hebben aan het lijntje te 

worden gehouden en lang op een goed antwoord moeten wachten. Er zijn nog 



steeds inwoners die een gang naar de rechter als enige mogelijkheid zien om 

gehoor te krijgen bij het college. 

Wij roepen het college op aan deze kant van de medaille aandacht te besteden. 

Een open, dienstverlenende attitude is gratis en elke ambtenaar of collegelid 

kan deze aannemen. We moeten het samen doen!


