Zorgelijk en onzeker. Zo wordt door verschillende raadsfracties en het college van B en W positie en
de financiële toekomst van de gemeente Tynaarlo benoemd. Dat deze zorgelijke positie niet alleen te
danken is aan de beslissingen die op lokaal niveau zijn genomen, is volstrekt duidelijk. Het is de VVD
ook volstrekt duidelijk dat de oplossingen wel voor een groot gedeelte op lokaal niveau genomen
moeten worden. Deze oplossingen missen we in de Perspectievennota 2021. Het college beschrijft
de huidige situatie tot in den treure maar concrete doelstellingen en resultaatverplichtingen kunnen we
niet vinden. Wel inspanningsverplichtingen en onduidelijke Pro Memorie (PM) posten. Er is door het
college gekozen om zelfs een groot aantal onderwerpen op PM posten te zetten. In onze beleving is
dit een poging om de harde realiteit te verbloemen en de werkelijkheid niet te benoemen. Hiermee
wordt een werkwijze gekozen die niet de onze is. Deze werkwijze staat garant voor grote
teleurstellingen in de toekomst.
Dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden is, volgens ons, onvermijdelijk.
De perspectievennota 2021 ligt ter behandeling voor, een perspectieven nota die voor een groot
aantal onderwerpen geen enkel perspectief biedt. Het meest sprekende voorbeeld is wel de
gigantische overschrijding op de jeugdzorg van ruim 3 miljoen op een budget van 8,4 miljoen. Dit
college maakt geen heldere keuzes om de begroting op orde te krijgen.

Dit college gaat uit van besparingen op het minima beleid van bijna een miljoen. Een ieder weet of kan
weten dat een dergelijke ongefundeerde besparing leidt tot ingrijpende en ongewenste ontwikkelingen
in onze lokale samenleving. Tegelijkertijd gaat het college wel onderzoeken of een bijdrage vanuit de
gemeente aan de verbouwplannen van een museum mogelijk is.
Ook kiest het college ervoor om een breed gesteunde motie met als onderwerp hartveilig Drenthe
niet uit te voeren. Ook de wijze waarop het college omgaat met de motie De Aanloop is een voorbeeld
van de wijze waarop het college omgaat met onze gemeenteraad als vertegenwoordigers van de
inwoners.
De instelling en de wijze waarop met Fietspaden/Wegen Knelpuntenplan omgegaan wordt is eentje
die leidt tot een onaanvaardbare terugloop van de kwaliteit van onze openbare ruimte en mogelijk
onoplosbare problemen in de toekomst.
De VVD fractie is verbaasd over de vele opmerkingen en uitspraken van verbazing en ergernis van
inwoners. Dit betreft de wijze waarop de gemeente omgaat met de participatie en inspraak
procedures. Wij vinden dat er juist meer draagvlak dient te ontstaan voor ontwikkelingen en
besluitvorming in onze gemeente. Wij komen echter tot de conclusie dat de wijze van omgaan met de
geleverde input slechts leidt tot polarisatie en verharding van de ingenomen standpunten.
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