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De voorjaarsbrief is in 2021 weinig spectaculair, veel zaken zijn nog in ontwikkeling 

en het verschil, tussen de begroting 2021 en de huidige stand van de financiën, is 

positief en minder dan €100.000. Opvallend is wel het voorstel om het college te 

mandateren voor het inzetten van de bestemmingsreserve corona, op basis van een 

door hetzelfde college te maken integraal plan. Groen Links is van mening dat het 

mandateren van het budgetrecht tot de uitzonderingen moet behoren, maar kan het 

in deze situatie accepteren en rekent op een zorgvuldige verantwoording achteraf.  

De Perspectievennota is een leidraad voor het opstellen van de begroting voor 2022,  

later dit jaar, maar op het gebied van de financiële informatie zijn er nog veel 

onzekerheden. De meicirculaire is nog niet verwerkt en de definitieve gegevens over 

de veranderingen in de uitkering van het gemeentefonds zijn ook nog niet compleet. 

Wel is bekend dat bij het berekenen van deze uitkering gekeken wordt naar de 

onbenutte belastingcapaciteit en die is bij de gemeente Tynaarlo vrij fors.   

De hoofdmoot is evenwel het feit dat sinds de transities van 2015 gemeenten 

gedwongen worden meer geld uit te geven dan zij aan inkomsten hebben, waardoor 

het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting razend moeilijk wordt, 

vooral omdat de gemeenten geen ruimte krijgen om zelf keuzes te maken. Steeds 

meer gemeenten tekenen protest aan en dreigen met staken, ook de gemeente 

Tynaarlo heeft recent voor de stakingsmotie gestemd. Maar intussen krijgt de 

gemeente nog niet meer geld en moet de ambtelijke organisatie, noodgedwongen, 

begrotingbreed op zoek naar ombuigingen of inkomstenvergrotingen. Daarom vindt 

GroenLinks het verstandig om, het terugdraaien van de OZB-verhoging, ongedaan te 

maken, mede gezien de onbenutte belastingcapaciteit.  

Helaas ziet het er naar uit dat de beleidsvoornemens op het terrein van Cultuur, 

Welzijn, Duurzaamheid en Energietransitie, juist die waar Groen Links zich sterk voor 

maakt, op een laag pitje gezet worden. Zij maken het leeuwenaandeel uit van het 

“niet gehonoreerd nieuw beleid”. Gelukkig is de Perspectievennota bedoeld als een 

leidraad en GroenLinks zal dus proberen bij de begroting dit nieuwe beleid wel 

gehonoreerd te krijgen.  

Dat geldt niet voor de subsidie voor Museum de Buitenplaats. GroenLinks wil dat 

deze bijdrage, voor dit visitekaartje van gemeente en provincie, nu al bij het 

structureel nieuw beleid wordt opgenomen. 

Ook met de sloop van de Ludinge kan GroenLinks alleen instemmen als een goed 

alternatief geboden wordt, want enkele tientallen organisaties en verenigingen mag 

het werk niet onmogelijk gemaakt worden, en ettelijke duizenden inwoners van deze 

gemeente mogen in hun culturele en maatschappelijke activiteiten niet zeer ernstig 

beknot worden. 


