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Mdv, 
 
Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voorjaarsnota 2020 en de financiële 
bijstellingen daarin.  
 
De voorjaarsnota 2020 is in een bijzondere tijd en onder bijzondere omstandigheden tot 
stand is gekomen. Begin november 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld en nu 
ruim een half jaar later ziet de wereld er ineens compleet anders uit. Sinds eind februari 
2020 hebben we te maken met de Coronaepidemie met grote maatschappelijke 
gevolgen voor de inwoners van en ondernemers in onze gemeente. Ook voor de 
gemeentelijke organisatie en haar werknemers had en heeft het een grote impact. Met 
recht wordt er gesproken van een crisis.   
Met instemming heeft Gemeentebelangen gezien dat er een zogenoemde impact 
analyse is uitgevoerd, en dat het College voor diverse beleidsterreinen heeft 
aangegeven welke mogelijk effecten zij ziet of verwacht. Ondanks deze exercities is het 
echter nog volstrekt onduidelijk wat de gevolgen in financiële zin voor de gemeente 
precies zullen zijn. Dat er negatieve gevolgen zullen zijn is wel duidelijk. Bij de 
bespreking van de jaarrekening is daar over gesproken.  
Dat maakt meteen dat je je kunt afvragen wat de waarde voor de rest van 2020 is van 
een voorjaarsnota die voor een groot gedeelte een periode beslaat van nog voor de 
uitbraak van het COVID-19 virus. Het beeld was ook zonder Corona al niet positief door 
de voortdurende oplopende tekorten binnen het Sociaal Domein.  
Gemeentebelangen vindt dat het tijd wordt voor een geactualiseerde woonvisie. Verder 
duurt het met de Hoofdweg en het plan Doedens te Eelde wel erg lang.   
 
Over naar de Perspectievennota 2021.  
Gemeentebelangen kan zich vinden in de thema’s die in de perspectievennota als 
accent genoemd zijn zoals bijv.: 
-  de nieuwe decentralisatie binnen het sociaal domein.  
- Zuidlaren Centrumontwikkeling, woningbouw PBH, accommodatiebeleid. 
- De woningbouwplannen in Vries-zuid 
 
Ook hier spelen de financiële onzekerheden van de Corona Crisis. Centraal staat echter 
het tekort Sociaal Domein en de gevolgen daarvan voor nieuw beleid. Bij ongewijzigd 
beleid zal dit tekort in 2021, ongeveer 3,1 miljoen zijn, oplopend tot 3,6 miljoen in 2024. 
Aangezien de opbrengsten uit het grondbedrijf opdrogen, is dit is zoals het College 
terecht opmerkt een onhoudbare situatie. Gemeentebelangen kan zich vinden in de 
keuze om in de perspectievennota nieuw beleid tot een absoluut minimum te beperken. 
Dit betekent overigens niet meteen dat we het eens zijn met alle voorstellen die het 
College daarin maakt. Aangenomen moties worden wellicht we erg gemakkelijk terzijde 
geschoven. 
De periode tot aan de begroting 2021 wordt gebruikt om te komen tot inzichten en 
concrete voorstellen aan de gemeenteraad, zodat een gewogen en integrale keus kan 
worden gemaakt tussen ambities en de daarvoor benodigde gelden. Wij zien de 
uitkomsten daarvan met spanning tegemoet. 
Tot zover onze bijdrage in 1e termijn. 
  


