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 Nederland lijkt zich in een transitie te bevinden van 
verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. We zijn dan 
ook blij met het preventiefonds dat tot doel heeft dat 
kwetsbare inwoners minder (of helemaal geen) gebruik meer 
hoeven te maken van professionele hulp of ondersteuning 
vanuit de diverse wet- en regelgeving op dit gebied. Met 
laagdrempelige voorzieningen zoals ontmoetingsplaatsen en 
dagbesteding kan bijvoorbeeld eenzaamheid worden 
voorkomen, een belangrijk probleem onder ouderen. We zijn 
blij met initiatieven van onze gemeente op dit gebied. Ook 
kerken kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van 
eenzaamheid. Een samenwerking tussen de kerken en onze 
gemeente op dit punt zouden wij dan ook toejuichen.

 Naarmate jongeren ouder worden, komen ze, volgens het 
NIBUD, vaker geld tekort en ontstaan er schulden. Hoe eerder 
schuldhulpverlening wordt ingezet hoe meer problemen 
worden voorkomen. We zijn dan ook verheugd dat er is gestart 
met de uitvoering en het inrichten van de organisatie zodat 
tijdig ingegrepen kan worden.

 Heel verhelderend zijn de grafieken over het verloop van de 
inkomsten en uitgaven in het sociaal domein. We zien helaas 
een stijgende trend in kosten en volume. Duidelijk is wel dat 
we steeds beter zicht en grip krijgen op de inkomsten en 
uitgaven. Ondanks dat een deel van het Maatregelenpakket 
2.0 Sociaal Domein voor 2022 niet realiseerbaar is begint het 
wel haar vruchten af te werpen. Het ziet er naar uit dat de 
afgesproken inspanningsverplichting in 2023 gehaald gaat 
worden. Daar zijn we blij mee maar we zullen de 
ontwikkelingen nauwkeurig volgen. 
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 Cultuur draagt bij aan een betere leefbaarheid, betere 
omgangsvormen tussen mensen en beter begrip tussen 
culturen. Een leukere en betere samenleving. Kunst en cultuur 
zijn daarmee van grote toegevoegde waarde voor de 
samenleving. De ChristenUnie steunt na jaren van 
bezuinigingen nieuwe investeringen in cultuurcoaches en het 
museum De Buitenplaats daarom van harte. We zouden dit 
echter graag breder willen trekken, door, bijvoorbeeld, ook te 
investeren in een duurzaam onderkomen voor het 
Klompenmuseum. Wij zien mogelijkheden als alle betrokken 
partijen zoals het bestuur van het klompenmuseum, onze 
gemeente en de provincie Drenthe daar haar schouders onder 
zetten. Met betrekking tot de in de Najaarsbrief beschreven 
ontwikkeling van het centrumplan Eelde willen wij een motie 
indienen met als doel zo spoedig mogelijk een 
cultuurhistorische waardestelling te laten uitvoeren.

 Duurzaamheid staat hoog op de maatschappelijke en 
gemeentelijke agenda en beschreven in het 
duurzaamheidsprogramma 2020-2030. Wij zijn blij met de 
heldere en gestructureerde aanpak van het college op dit punt 
aan de hand van enkele concrete thema’s. Het ambitieniveau 
is hoog en vraagt veel aandacht, concrete maatregelen en 
acties. We zien dat voor de wijkuitvoeringsplannen in de 
begroting een pm-post is opgenomen. Kan het college 
uitleggen waarom voor deze plannen een pm-post is 
opgenomen? 
Voor de post ‘Meerjarenduurzaamheidsplanning’ is er geen 
geld opgenomen terwijl er in de loop van 2022 PV-panelen 
worden geplaatst. Waarom is dit niet gebudgetteerd?
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 Ondanks veel personeelsverloop, een hoge werkdruk en de 
impact van Corona op de bedrijfsvoering van de gemeente is 
het toch gelukt om verder te werken aan ‘de basis op orde’. 
Wij maken ons wel zorgen over de werkdruk. Is de 
organisatie klaar voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van klimaat en duurzaamheid, maar ook de per 1 
juli 2022 in werking tredende omgevingswet? Wordt 
voldoende geïnvesteerd in de organisatie en de 
bedrijfsvoering? We wensen de organisatie veel succes met 
de vele uitdagingen waar zij mee geconfronteerd wordt.

 Tenslotte moet de ChristenUnie constateren dat er in de 
komende jaren financiële tekorten zichtbaar zijn. Ook omdat 
de ChristenUnie incidentele middelen, zoals die voor de 
bestrijding van invasieve soorten, biodiversiteit, Boa’s en 
cultuur graag structureel in de begroting opgenomen ziet. We 
willen uiteraard niet over ons graf heen regeren, maar 
vragen het college of zij al een idee of zoekrichting heeft 
hoe een stabiel financieel meerjarenperspectief kan 
worden bereikt. 

Dan eindig ik met de antwoorden op de twee hoofdvragen ten 
behoeve van de begroting. We zien veel terug van wat we in de 
perspectievennota hebben meegegeven en constateren dat dit 
binnen de kaders van deze nota is.  

De ChristenUnie wenst de raad, het college en de organisatie 
veel wijsheid en Gods zegen toe.

Jan de Jonge
Fractievoorzitter
ChristenUnie Tynaarlo
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