
Najaarsbrief 2021 en begroting 2022, bespreking op 9 november

Eind juni dit jaar hebben we in de gemeenteraad de perspectievennota besproken.

De PvdA heeft toen flinke kritiek op het college gegeven.

Dat was omdat we vonden dat het college nog niet veel had gepresteerd.

Van alle fraaie voornemens en beloften was nog maar weinig terecht gekomen. 

Plannen bleven liggen of de uitwerking werd vooruitgeschoven. 

We noemden onder andere: Centrumplan Eelde, ontwikkeling PBH terrein, Centrumplan Zuidlaren 

en het stimuleren van woningbouwplannen.

Dit college heeft de koffers al gepakt, stelden we toen. 

Klaar om op vakantie te gaan en niet van plan om daarna nog veel te doen.

Corona heeft op alle beleidsterreinen een rol gespeeld. 

Dat valt niet te ontkennen en dat moet niet onderschat worden. 

Dat hebben we toen ook gezegd.

Maar we vonden dat je niet kon zeggen dat de matige voortgang geheel aan corona kon worden 

toegeschreven.

Er is veel tijd verloren.

Dat is jammer. 

De verloren jaren kunnen we nooit meer inhalen. 

Kennelijk hebben we toen wat los gemaakt met onze kritiek.

Want in de najaarsbrief lezen we dat het college nu vaart maakt.

Nog voor het eind van dit jaar zullen er maar liefst zeven belangrijke beleidstukken klaar zijn.

We noemen daarvan: 

 de participatieverordening, 

 het uitvoeringsprogramma sociaal domein en 

 het armoedebeleid inclusief het kindpakket, waar we al sinds 2018 op wachten.

Dat wordt pezen voor de gemeenteraad.  

Een ander positief gevolg van onze inbreng in juni is dat het college het vrijwilligers compliment 

toch in dit jaar uitgevoerd heeft. 

Dat ging via de motie “Waar blijft de koffie”. 

De PvdA heeft van verschillende vrijwilligers gehoord dat zij aangenaam verrast waren door dit 

gebaar.

Gaat u dit in 2022 herhalen? 

We vinden dat de gemeentelijke organisatie al veel te lang met zichzelf bezig is.



We hoorden de afgelopen jaren niet anders.

We zijn dan ook blij dat in januari echt begonnen wordt met het verbeteren van de samenwerking 

met inwoners. 

Vooral de kosten voor de maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg lopen uit de pas.

Het college zegt steeds dat er grote bezuinigingen mogelijk zijn.

Maar er ligt geen duidelijk plan.

Slechts de toezegging dat het college haar best gaat doen.

In eerdere raadsvergaderingen heeft de fractie van de PvdA al betwijfeld of dat zou lukken.

Nu moet het college voor het tweede jaar op rij bekennen dat de besparingen niet gehaald zijn. 

Wij vinden het zorgelijk dat dit college er op blijft hopen dat het goed komt.

In de begroting is weer een bezuiniging opgenomen van 1.6 miljoen euro.

Maar waar dat geld gehaald moet worden is nog steeds niet duidelijk.

Wie de bal kaatst kan hem terugverwachten. 

We hadden herhaaldelijk commentaar op het taalgebruik in gemeentelijke teksten. 

We nemen maar aan dat de tenenkrommende zinnen die we in deze stukken tegenkomen als 

plaagstootjes van het college aan de raad bedoeld zijn.

Echt slordig is de tekst over de hoofdweg in Eelde.

Even verderop zegt het college dat ze bij het inburgeren van vluchtelingen gehinderd wordt door de 

matige kennis van onze taal en matige computervaardigheden van de nieuwkomers.

Daar is duidelijk niet over nagedacht.

Wij kunnen de humor van het college wel waarderen.

Maar bent u zich bewust van uw voorbeeldfunctie?

Onderschat dat niet.

De adviesraad sociaal domein heeft lang op zich laten wachten. 

De fractie van de PvdA wil graag kennis maken met de leden van de adviesraad. 

Wanneer kan dat volgens het college?

We vinden het een goede zaak dat het college contact gaat zoeken met de mensen achter De 

Aanloop, een voorziening voor ouderen in Zuidlaren.

De aanloop is nog niet van de grond gekomen. 

Geldgebrek was een oorzaak, maar ook ontbrak elke andere steun van de gemeente. 

Kunnen we er op rekenen dat u zich nu constructief en helpend op gaat stellen?

De monitor sociaal domein geeft eigenlijk alleen maar cijfers. 

De cijfers wekken de indruk dat er sprake is van enige stabilisatie in de vraag. 

Waar we uit de pas lopen ligt dat aan oorzaken buiten ons (toch?). 

We vroegen er in juni al naar.

Is er inmiddels meer bekend over de reden voor die stabilisatie?

Speelt corona daar een rol in of lopen de wachttijden op? 

De begroting is beleidsarm opgesteld. 

Dat is logisch, dit college vertrekt in maart volgend jaar. 

Het verwachte begrotingsresultaat voor 2022 is goed.

Ook daarna lijkt het goed, tenminste:



Het berekende tekort voor 2023 is 100.000 euro 

Het is onzeker of de nieuw regering geld geeft voor de jeugdzorg 

Het college houdt vol dat op de WMO en Jeugd bezuinigd wordt 

Het college houdt er in de cijfers geen rekening mee dat Tynaarlo in 2023 waarschijnlijk gekort 

wordt op het gemeentefonds 

Al met al een onzekerheid van 4.000.000 euro

De fractie van de PvdA hoort nog graag van het college hoe realistisch ze haar eigen vooruitzichten 

voor 2023 en verder vindt.

Tenslotte:

De fractie van de PvdA dient twee moties in.

Motie: gelijksoortige monniken, gelijksoortige kappen  (gaat over rechtvaardige verdeling)

Motie: betaald parkeren op de stoep (parkeeroverlast bestrijden)


