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Wat wonen, werken en leven we in een prachtige gemeente. Een oase van rust in het tegenwoordige 
tijdperk. Waar alle gemeenten bijna ten onder gaan, ligt hier voor ons een sluitende begroting. Dit 
waren onze eerste gedachten als VVD, na het in ontvangst nemen van de begroting 2020. 
 
Een begroting controleren en goedkeuren is één van de hoofdtaken van de gemeenteraad. Het is een 
overzichtelijke taak. Je hoeft op hoofdlijnen alleen maar te controleren of de begroting realistisch is of 
er het beleid er voldoende concreet in is vastgelegd en ten derde dat deze structureel sluitend is en 
daarmee ook de reserve positie gezond blijft. 
 
Maar nadat eenieder van ons zijn aandachtsgebied van de begroting had doorgenomen ontstond toch 
een ander beeld. En na de beantwoording van enkele technische vragen, is het voor de VVD 
overduidelijk dat deze begroting geen weergave is van wat hier in deze gemeente gebeurt, ze is niet 
realistisch en we zullen dat aan de hand van een aantal voorbeelden aantonen. 
 
Sociaal domein: alle gemeenten schreeuwen om extra geld, zien geen kansen de begroting sluiten te 
krijgen, of met hele drastische besluiten en dit college denkt met gemak € 3,5 miljoen om te buigen, 
binnen 1 jaar........ en wij nemen als jaren onvoldoende maatregelen dat leidt “structurele” tekorten en 
dat zal de zorgverlening uiteindelijk schaden. 
 
Maar ook op infrastructuur missen belangrijke elementen. We zien in de begroting van de gemeente 
Assen een forse investering terug voor de realisatie van de fietssnelweg. In onze begroting zien we 
niets terug en dat terwijl binnen onze gemeentegrenzen een aanmerkelijk langer traject komt te liggen 
dan op grondgebied van Assen. 
 
Vele maatschappelijke instellingen, scholen en sportverenigingen wachten en wachten. Oké er 
worden lintjes van een sporthal in Eelde-Paterswolde doorgeknipt en van vernieuwbouwde scholen, 
maar dat zijn allemaal projecten die in de vorige college periode gestart zijn. Welke lintje kan een 
volgend college hier doorknippen? 
 
Over de gevolgen van stikstof en PFAS lezen we alleen in de voetnoot van het weerstandsvermogen 
iets in deze begroting. We rekenen er zelfs op dat we gewoon kavels blijven verkopen en daar geld 
aan verdienen. Maar ook van eventuele stijgende bouwkosten zien we niets terug. 
 
Dan de algemene uitkering uit het gemeentefonds, onze enige grote inkomstenbron. Al jaren hebben 
we hier te maken met negatieve bijstellingen en we blijven optimistisch rekenen. En dan hebben we 
zeker geen rekening houden met het systeem van trap op trap af...... als het rijk minder uitgeeft (en 
dat doen ze .....) dan krijgen ook gemeenten minder. 
 



Tot slot de wijze waarop het weerstandvermogen wordt gepresenteerd. In de begroting wordt in de 
toelichting op het benodigde weerstandsvermogen geschreven dat alle risico’s ongewijzigd zijn. In de 
berekening van de weerstandcapaciteit, wordt in eens die benodigde capaciteit fors verlaagd. Zo lukt 
het om met een dalend eigen vermogen, toch deze belangrijke indicator te verhogen. Volgens de VVD 
is dit een onjuiste weergave van de werkelijkheid en daarmee wordt door dit college aan de raad een 
veel te rooskleurig beeld geschetst. 
 
Wij kunnen niet anders concluderen dat deze begroting vooralsnog niet de goedkeuring van de VVD 
kan krijgen. 
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