Voorjaarsbrief en perspectievennota
Organisatieontwikkeling krijgt weer een dik accent in de voorjaarsnota. “We zijn er voor de
inwoners/ondernemers en we willen onze dienstverlening aan hen verbeteren”. Mooi. Maar het valt
op dat er (nog) steeds vooral naar binnen wordt gekeken. Hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat
doen. Nergens staat hoe “we” erachter komen wat onze inwoners eigenlijk van “ons” verwachten en
wat “zij” van ons vinden. En wanneer is het nou eens klaar?
Dan over de perspectievennota.
Ons college van: Leefbaar Tynaarlo, Groen Links, D66, CDA en Christen Unie heeft haar koffers
gepakt. Niet alleen om op vakantie te gaan (gelukkig, het kan weer), maar ook om de
bestuurdersstoelen te verlaten. Jammer dat ze de laatste kans om nog met enige visie te komen op
de komende jaren niet benutten. “Er is toch geen geld, dus hoeven we ook niet na te denken.”
schrijven ze vrij vertaald in de perspectievennota. Verlamd lijkt het, door onzekerheid. Ambtenaren
moeten maar op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen of inkomsten te verhogen, maar
politieke keuzes, ho maar. Zo jammer, dit.
Er is ons zoveel beloofd, maar er is bitter weinig van terecht gekomen.
Een voordeel is dat het volgende college volop ruimte heeft om plannen te maken.
Centrum ontwikkeling Eelde, centrum ontwikkeling Zuidlaren, supermarkten Zuidlaren en Ter
Borch, participatie, sociaal domein, woningbouw enz.
En een volgend college mag de financiële kooltjes uit het vuur halen. Dat is dan weer minder mooi.
Er moet flink bezuinigd worden.
Het vertrekkende college heeft de afgelopen vier jaar vrijwel alles behendig voor zich uitgeschoven.
De onderzoeken stapelden zich op, maar keuzes zijn niet gemaakt.
Bijvoorbeeld de “monitor sociaal domein”. Daarin gaat het alleen over geld. Kijk eens hoeveel we
hebben bespaard op de huishoudelijke hulp. Maar wie betaalt de rekening?
Krijgen de medewerkers minder betaald? Moeten ze meer werk verzetten in dezelfde tijd?
Of krijgen ze gewoon minder uren per client? Waar landt die besparing van de gemeente eigenlijk
wethouder?
Opmerkelijk is dat de “vraag” naar jeugdzorg in juli en augustus lager is dan in de overige maanden.
Zijn we hier een positieve ontwikkeling op het spoor vraagt het college zich serieus af.
We horen graag wat de wethouder hiervan denkt en horen graag hoe haar conclusies ingezet
kunnen worden om de vraag naar jeugdzorg over de hele linie te verminderen.
Enfin.
De PvdA hoopt oprecht dat het volgende college wel met oplossingen komt.
En dat dat college vooral naar buiten gaat kijken, naar wat inwoners ervan vinden.
En naar wat er ergens anders al bedacht is, waar we ons voordeel mee kunnen doen.
De inwoners van Tynaarlo zullen op 16 maart volgend jaar eerst moeten spreken.
Tot die tijd gebeurt er niets meer.

