
Begroting 2022 

Voorzitter,
 
Allereerst willen wij zowel het college als alle ambtelijke medewerkers bedanken voor de wederom 
uitstekende documenten die voor ons liggen. De stukken laten zien dat de gemeente Tynaarlo dit jaar 
wederom op haar tenen heeft moeten lopen om het huishoudboekje rond te krijgen. 
 
Voorzitter,
 
Dit is de laatste begroting van deze coalitie in de huidige raadsperiode. Dit vergt wat de fractie van het CDA 
betreft enige contemplatie. Met het doorlezen van de begroting 2022 dwalen de gedachten van de CDA-
fractie af naar de verschillende debatten die wij hebben gevoerd het afgelopen jaar en jaren. In deze 
periode hebben we ons onder andere ingezet voor digitale en fysieke bereikbaarheid, wonen voor jong en 
oud en een realistische energietransitie. Daarnaast hebben we met succes onderwerpen als biodiversiteit, 
de bestrijding van invasieve plantensoorten en het oprichten van een burgerforum voorgesteld.

Zoals eerder aangegeven in de perspectievennota en nu deze laatste begroting vinden wij dat spaarzaam 
omgegaan moet worden met nieuw beleid, we willen een volgend college de vrije hand geven in de keuzes 
die een andere politieke constellatie belangrijk vindt.

Maar sommige onderwerpen zijn te belangrijk om slechts eenmaal van financiering te voorzien. 
Los van de typische CDA onderwerpen als biodiversiteit en invasieve soorten vinden we ook de cultuur- en 
sportcoaches en budget voor de inzet van opsporingsambtenaren in de strijd tegen de ondermijning van 
zeer groot belang. Om die reden zal het CDA mede voorstellen om dit beleid structureel te gaan 
financieren. Hiervoor steunen wij het voorstel dat de OZB belasting iets verhoogd wordt. Daarbij willen wij 
opmerken dat we slechts dit specifieke beleid voorzien van budget, we steunen geen belastingverhoging 
voor onbestemd zakgeld. 

Voorzitter, we hebben verder geen vragen aan het college, wel willen we opmerken dat  een belangrijke 
periode ingaan. Er staan grote onderwerpen op de agenda zoals de supermarkt in Ter Borch, de invulling 
van het Prins Bernhardthoeveterrein en de hoofdweg in Eelde. 

Voorzitter, ik zou daarom mijn eerste termijn graag afsluiten met een quote van Winston Churchill:

“Het is niet genoeg dat we ons best doen;              soms moeten we doen wat nodig is”
 
Dank u voorzitter


