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Voorjaarsbrief  
We hebben kennisgenomen van alle activiteiten. Vanwege het coronavirus minder dan 
gepland maar met een overschot op de begroting als gevolg. Ondanks deze beperking zijn er 
wel belangrijke doelen in gang gezet of bereikt:  

 Huisvesting van scholen in Zuidlaren, CKC Stroomdal verhuist na de vakantie naar een 
nieuw gebouw;  

 Vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het vervangen van 
straatverlichting door LED in Eelde;  

 Het Stedenbouwkundig Plan van Eisen voor Laarhove ligt bij de raad.  
 
De effecten van Covid-19 op onze begroting zijn aanzienlijk, op de lasten- en de batenkant. 
Het is belangrijk dat het college de raad blijft informeren over ontwikkelingen en relevante 
collegebesluiten. Het is belangrijk zicht te houden op zowel de incidentele als de structurele 
effecten van de coronacrisis, zowel beleidsmatig als financieel. De raad moet de effecten 
daarvan kunnen monitoren. Specifieke rapportage daarover in de P&C-cyclus is noodzakelijk.  
 
Het coronavirus lijkt op zijn retour en de vooruitzichten voor het economisch herstel na 
corona zijn positief. Toch zijn er nog onzekerheden en daarom zien we de 
bestemmingsreserve corona graag ingezet voor de organisaties die extra kosten hebben 
gemaakt voor hulpmiddelen en uitstel van zorg terwijl de overhead doorliep. Verder willen 
we vooral hulp voor ondernemers, met extra aandacht voor de cultuursector.  
 
Een groot deel van de begroting betreft het sociaal domein. Er zijn veel risicofactoren. Die 
zien we graag smart geformuleerd in het ‘Programma Sociaal Domein’ zodat ze voor de raad 
controleerbaar zijn. 
 
De ChristenUnie kan zich overigens vinden in de voorstellen voor besluitvorming en gaat 
akkoord met de begrotingswijzigingen. 
 

Perspectievennota  
Als gemeente zijn we financieel afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. 
Hierover is grote onzekerheid voor de periode na 2022 en duidelijkheid zal nog op zich laten 
wachten.  
 
De ChristenUnie heeft zorgen over de niet-sluitende begroting. De tekorten worden mogelijk 
wel met incidentele meevallers gedekt, maar daar kunnen we niet op begroten.  
We hebben moeite met het voorgestelde nieuwe beleid dat vooralsnog niet uitgevoerd kan 
worden. Wij willen benadrukken dat cultuur, de Boa’s en natuur/biodiversiteit voor de 
ChristenUnie van groot belang zijn. We zien daar graag budget voor vrijgemaakt, mocht het 
nodig zijn desnoods door middel van een kleine verhoging van de OZB.  
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Museum De Buitenplaats is voor de provincie Drenthe en onze gemeente een visitekaartje. 
We willen er dan ook voor pleiten het museum structureel te steunen waardoor de bijdrage 
van de provincie ook verzekerd is en het museum kan blijven bestaan. 
 
Vooralsnog gaan we akkoord met het voorgestelde nieuwe beleid maar zien de beslispunten 
graag terug in november. 
 
De ChristenUnie wenst het college Gods wijsheid bij het verder uitwerken van de begroting 
voor 2022 en de uitvoering van de voorliggende plannen. 
 


