
Begroting 2022 Bijdrage Gemeentebelangen Tynaarlo 09 november 2021

Mdv, 

Gemeentebelangen heeft uiteraard kennis genomen van de Najaarsbrief. 
Wij kunnen opmerken dat wij geen echt bijzonder zaken hebben waargenomen waarvan we al niet 
wisten dat ze speelden. De voortgang van de activiteiten en doelen en de ontwikkelingen binnen de 
begrotingshoofdstukken zijn in belangrijke mate bepaald door de Coronacrisis. Dat maakt het naar 
onze mening lastig om daar een oordeel over te vellen. 
De kadernota Sociaal Domein is eindelijk vastgesteld. De tekorten binnen het Sociaal Domein zijn, 
maar dat hadden we ook niet meer verwacht, helaas niet opgelost. Spijtig dat we de van de  
taalstellingen uit het maatregelenpakket slechts 460.000 hebben gerealiseerd en 1.6 miljoen niet. Nu 
maar hopen dat het realistisch begroten in 2023 zijn vruchten gaat afwerpen en dat we in 2022 toch 
nog wat van de taakstellingen kunnen realiseren. 
Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de financiële bijstellingen en de oorzaken daarvan.
We gaan akkoord met het gevraagde besluit.

De begroting
In het behandelvoorstel lezen we dat het niet de bedoeling is om algemene beschouwingen te houden, 
aangezien dit al bij de behandeling van de Perspectievennota 2022 is gebeurd. Gemeentebelangen 
houdt zich hieraan, we gaan er van uit Mdv dat u hier de hand aan houdt.

De Beleidsarme Perspectievennota 2022 is 6 juli 2021 unaniem vastgesteld. De eerste vraag die 
vandaag bij de begrotingsbehandeling voorligt is of de begroting past binnen de kaders zoals die met 
bij perspectievennota zijn afgesproken. Deze vraag kan wat Gemeentebelangen betreft met ja worden 
beantwoord. Het betreft inderdaad een beleidsarme begroting en hij past naar onze mening binnen de 
vastgestelde kaders.

De tweede vraag of wij voldoende terugzien van wat we bij perspectievennota hebben aangegeven is  
wat lastiger te beantwoorden. We hebben bewust beleidsarm op de beleidsarme perspectievennota 
gereageerd. Dit hebben we gedaan omdat we vinden dat grote veranderingen door een volgend 
College en Raad opgepakt moeten worden.
Gemeentebelangen heeft o.a. aandacht gevraagd voor verbetering en uitbreiding van onze digitale 
dienstverlening en we vinden in de begroting terug dat dit gedeeld wordt. Dat geldt ook voor de 
bruisende kernen, inspraak en inwonersparticipatie, en de lokale lastendruk waarvoor we aandacht 
hebben gevraagd.
Op enkele terreinen ligt dat toch wat anders.
Zoals bijvoorbeeld de duurzame samenleving, klimaatbeheersing en energietransitie waarvoor we 
aandacht hebben gevraagd. Dit aspect is de afgelopen 4 jaar volgens Gemeentebelangen niet ten volle 
tot uiting gekomen. Verder heeft Gemeentebelangen zijn zorgen op het gebied van wonen geuit en 
gevraagd om een snelle uitwerking van de omgevingsvisie en een nieuwe woonvisie. Dat de 
woningmarkt staat onder druk staat mag voor iedereen duidelijk zijn. Er zijn lange wachttijden voor 
sociale huurwoningen, er zijn doorstromingsmogelijkheden en er is een gebrek aan betaalbare 
woningen voor starters. Voor wie gaan we bouwen voor de lokale markt of… , waar doen we dat, 
wanneer doen we dat, in wel tempo gaan we dat doen en in welke hoeveelheid? 
De aandacht voor deze onderwerpen is er zeker geweest de afgelopen 4 jaar, maar er had meer 
kunnen gebeuren. Aangezien het nu om een beleidsarme begroting gaat is het ook niet reel om te 
verwachten dat we daarin nu nog een grote sprong voorwaarts mogen verwachten. Hier ligt een 
schone taak voor een nieuw College en een nieuwe Raad.
Wat we nog wel van dit College verwachten is dat zij er in ieder geval voor zorgt dat zij de huisvesting 
van de welzijns- en culturele instellingen waarborgt nu Trias per 1-1-22 stopt met het beheer en 
exploitatie. Misschien moet de Gemeente het Dorpshuis in Paterswolde van Trias overnemen; het gaat 
om een cultureel monument en het is het oudste Dorpshuis van Nederland
Tot zover mdv in 1e termijn.
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