
Those who cannot remember the 
past, are condemned to repeat it. 

George Santayana 1905 
 
Zowel in de voorjaarsbrief, als in de perspectievennota, zijn drie dragende thema’s te 
onderkennen: Duurzaamheid, Sociaal Domein en Woningbouw. Er is ook een al 
omvattende onzekere factor: Corona 
De beide eerste thema’s kosten de gemeente veel geld, doordat ondermeer de 
rijksbijdragen de kosten niet dekken en van het derde wordt verwacht dat het niet 
zoveel zal opleveren als in het (recente) verleden het geval was. Voeg daarbij nog de 
onzekere factor en de gemeente komt, als er geen passende maatregelen genomen 
worden, in zwaar weer. 
In de Nederlandse politiek is de passende maatregel, in de dreigende zwaar weer 
situatie, bezuinigen. Vanaf Colijn cs, in de jaren 1930 - 1939, tot Rutte - Asscher in 
2015 wordt een bezuiniging gezien als het panacee voor dreigende financiële 
problemen. Onder het mom van decentralisatie heeft het rijk vijf jaar geleden een 
heel fors takenpakket aan de gemeenten overgedragen, zonder ook de daarbij 
noodzakelijke middelen te fourneren, maar er juist op te bezuinigen. Om dit 
takenpakket desondanks te kunnen uitvoeren moet de gemeente, naast het 
leegmaken van de eigen spaarpot, nu gaan bezuinigen. Ook het college van B&W in 
Tynaarlo, anno 2020, meent dit middel voor alle kwalen te moeten gebruiken 
Zo wordt er voor het jaar 2021 ruim zes ton bezuinigd op nieuw beleid. Daarbij 
worden opvallend veel posten uit de sector cultuur wegbezuinigd, waarbij ook 
functionarissen hun baan verliezen. Verder sneuvelen natuur- en milieueducatie, 
programma’s duurzaamheid en biodiversiteit en de subsidie voor Plaats de Wereld.  
In een aantal andere gevallen gaat het om zaken waarover de raad al een motie 
heeft aangenomen, maar die desondanks niet worden gehonoreerd. Het nieuw 
beleid dat nog geen slachtoffer is, omvat nog minder dan drie ton en daarvan is nog 
geen 5 % structureel nieuw beleid. Maar ook hierbij houdt het college nog wel een 
slag om de arm. 
De geschiedenis leert ons evenwel dat bezuinigingen veel beperkingen met zich 
meebrengen (zowel economisch als in het leven van elke dag)  en dat het, na een 
bezuinigingsperiode, onaangenaam lang duurt voor de maatschappij zich weer 
herstelt. Vaak blijkt achteraf dat bezuinigingen te veel kapot gemaakt hebben en dat 
het herstel daardoor nodeloos duur is en moeizaam verloopt. 
GroenLinks Tynaarlo stelt het college daarom een andere passende maatregel voor: 
investeren en retourneren.  Investeren in cultuur, duurzaamheid, energietransitie 
en in woningbouw, waardoor op wat langere termijn positieve resultaten behaald 
kunnen worden. En daarnaast investeren in het overleg met het rijk en zorgen dat er 
meer evenwicht komt in het takenpakket en de vergoeding door het rijk, bijvoorbeeld 
door aan te sluiten bij de actie “Stop de begrotingerosie” of anders taken te 
retourneren.  
 
 


