ChristenUnie Tynaarlo
Bijdrage ChristenUnie Perspectievennota 2021 en Voorjaarsbrief 2020
Niets is normaal in deze coronatijd. Normaal is de Perspectievennota een voorzet voor de volgende
begroting, nu is het slechts een tussenstand: er kan nog van alles gebeuren. Ook werken bij de
gemeente is niet normaal. We waarderen de extra inzet van alle medewerkers, die het reguliere
werk op gang houden en bovendien de Veiligheidsregio bedienen.
De ChristenUnie ziet met zorg dat de tekorten in het sociaal domein andere activiteiten van de
gemeente aantasten. Natuurlijk krijgt iedereen de hulp die nodig is. Maar gaat dat ten koste van
zwembaden of bibliotheken, dan boeren we achteruit. Deze voorzieningen helpen juist problemen te
voorkomen. Inzetten op preventie, zodat zwaardere hulp niet meer hoeft, is beter voor de
betrokkene en voor de portemonnee. De kosten voor jeugdzorg nemen schrikbarend toe, in Tynaarlo
en elders. Hoe komt dit? Je kunt maar één keer opgroeien, het is ons veel waard om de jeugd daarbij
alle kansen te geven, problemen zijn we liever voor. Door het abonnementstarief vragen opvallend
veel mensen een vergoeding voor huishoudelijke hulp, een veel grotere kostenpost nu. De
ChristenUnie doet een dringend beroep op iedereen die gebruik maakt van deze regeling. Vraag u
eerlijk af: Is het echt nodig dat de gemeenschap opdraait voor de kosten van mijn schoonmaak? Ook
dat is naoberschap.
Goede school- en sportvoorzieningen zijn onmisbaar voor een gezonde samenleving. Na Eelde en
Vries is Zuidlaren aan de beurt om de accommodaties te verbeteren. De woningbouw op het Prins
Bernardhoeveterrein moet voortvarend worden opgepakt. We weten ondertussen wel hoe de
bewoners denken over de ontwikkeling van het centrum. College, het is tijd voor concrete plannen.
Vergeet ondertussen het centrum van Eelde niet, het is er angstwekkend stil geworden. Welke rol
ziet het college hier voor zich?
De aanpak van subsidies roept vragen op. Een verschuiving van exploitatie naar activiteit vraagt meer
inzet van de organisatie voor beoordeling en controle. Hoe denkt u zo kosten te kunnen besparen?
De subsidie voor Plaats de Wereld is een voorbeeld, gaat de nieuwe aanpak werken? Waarom geen
verantwoording achteraf? Daarnaast vinden we het niet sjiek om tijdens de looptijd de regels te
veranderen.
We hebben extra inkomsten uit rente, omdat investeringen uitgesteld zijn. Extra geld is fijn, maar
wat betekent dit voor onze inwoners? Waar gaan we dit merken? Krijgen we er last van?
De ChristenUnie volgt de keuzes van het college om zaken te schrappen of op de reservebank te
zetten. Maar we niet in alles, daarvoor komen moties. We hopen dat er straks bij de begroting alsnog
ruimte komt om in Paterswolde nieuwe padelbanen aan te leggen.
In deze bijzondere tijden wensen we eens temeer iedereen wijsheid en Gods zegen toe bij alle
overwegingen.

