
 
 

 
 
 
 
 
We leven in een tijd onder hoogspanning. We gaan van crisis naar crisis: Corona, het klimaat, 
asiel, de energiecrisis, stikstof en de oorlog in Oekraïne. De crisis in de bestaanszekerheid is 
van deze de meest acute. De zorg of je thuis je energierekening nog kunt betalen, of er nog 
geld overblijft voor boodschappen. De vraag of je beter de bieb of de sportclub kunt 
opzeggen? Het is een keiharde realiteit voor heel veel mensen, voor gezinnen met een 
modaal inkomen, voor MKB’ers die met hard werken hun brood verdienen. 
 
In de eerste plaats wil de fractie van het CDA een dankwoord uitspreken in de richting van 
de medewerkers en het college voor de goed leesbare en tijdige aanlevering van de stukken. 
Een klus die jaarlijks weer veel tijd en inzet betekent voor alle betrokkenen. 
 
Voor ons ligt een begroting waar duidelijk wordt dat we de komende jaren iets meer vet op 
de botten hebben dan we de laatste jaren gewend zijn. Dit komt door het feit dat wanneer 
de Rijksoverheid meer te besteden heeft, gemeenten dat ook hebben. Laten we daarom 
gelet op deze ruimte dit budget dan ook verstandig inzetten. Een zorgpunt is het negatieve 
saldo van ruim een miljoen euro in 2026, kan het college uitleg geven over hoe ze dit tekort 
gaan oplossen? Wat de fractie van het CDA betreft is er áltijd sprake van een positief 
huishoudboekje, ook over vier jaren, hoe ver dat ook nog lijkt. 
 
In hoofdlijnen kan de fractie van het CDA zich vinden in het voorgestelde beleid, we wensen 
het college daarom veel succes bij het uitwerken van de grote opgaven in onze gemeente: 
woningbouw, het inrichten van de dorpskernen Eelde en Zuidlaren, de doorontwikkeling van 
het vliegveld, enzovoort.  
 
1. 
Eén opmerkelijke keuze in de begroting vonden we minder geslaagd, het structureel 
verlagen van de OZB belasting omdat de gemeente dat geld “niet nodig heeft”. Althans, dat 
is het voorstel.  
 
Het CDA stelt voor om de ruimte in de begroting niet aan belastingverlaging voor 
huiseigenaren te besteden, maar wel aan het ondersteunen van onze lokale Voedselbank en 
vergelijke initiatieven welke helaas een grote en onmisbare rol spelen in het leven van té 
veel huishoudens. We zullen hiervoor samen met andere partijen een motie indienen.  
 
Voor huiseigenaren betekent deze keuze een tientje per jaar, voor helaas te veel gezinnen 
betekent dit alles! 
 
 
 
 



2. 
In de visie van het CDA moeten we de samenleving weer vooropstellen. Moeten we radicaal 
zeggenschap en verantwoordelijkheid teruggeven. Mensen de ruimte laten zelf het goede te 
doen. 
Meer zeggenschap voor de samenleving vraagt ook meer burgerbetrokkenheid. Geen 
inspraakavond als het beleid al vaststaat. Geen digitale fopkeuze in een referendum. Maar 
een open, volwassen gesprek in de vorm van burgerberaden. Om de samenleving aan de 
voorkant de centrale stem te geven bij een vraagstuk dat ons allemaal aan gaat. 
 
Het is daarom dan ook goed om te lezen dat het college ook aangeeft dat er zoveel kracht in 
de samenleving zit en het de ambitie is die naar boven te halen en te zien.  
 
Net als bij de bespreking van het coalitieakkoord waarin een amendement van het CDA is 
opgenomen ter versterking van zogenaamde “Burgerkracht”, wil het CDA daarom vandaag 
het college vragen om een volgende praktische stap te zetten in de burgerparticipatie. We 
hebben het dan over het inrichten van een zogenaamd “Intiatievenloket” waar inwoners 
terecht kunnen voor vragen en eventueel ondersteuning waarbij de medewerkers van het 
loket onze inwoners helpen en met hen meedenken zonder dat de overheid het initiatief 
perse overneemt. Bent u bereid een dergelijke voorziening, indachtig het coalitieakkoord, in 
te richten? We hebben een motie hiertoe voorbereid. 
 
We willen daarnaast het college vragen hoe het staat met de uitvoering van ons 
amendement op de “Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe” waarbij we als raad 
besloten hebben om de burgerparticipatie in te gaan richten middels een zogenaamd 
Burgerforum. Zeker in de huidige energiecrisis is het in onze ogen van het grootste belang 
om samen mét onze inwoners te komen tot verstandige klimaatacties en maatregelen. 
 
3. 
Vanuit uiteenlopende redenen is de aandacht en de wens tot het hebben van een moestuin 
de afgelopen jaren explosief gestegen. Voor sommige gezinnen is het helaas financiële 
noodzaak, we zien de wens tot eigen geteelde biologische voeding en ook het verrijken van 
de lokale biodiversiteit is een veelgehoord argument. Daarnaast, juist in deze tijd - waarin 
veel kinderen ongezond eten, geen groentes lusten en al op jonge leeftijd last krijgen van 
overgewicht, voedselallergieën en diabetes  - is een schoolmoestuin heel belangrijk. Die 
brengt kinderen naar buiten, in beweging, de frisse lucht in. We willen het college daarom 
vragen om te onderzoeken waar er in onze gemeente gelegenheden zijn tot het vergroten 
van het moestuinareaal: in wijken, op gemeente of particuliere grond maar zeker ook bij 
onze (basis)scholen. Kunt u daar in eerste instantie op reageren? We hebben tevens een 
motie bij dit verzoek opgesteld. 
 
 
Tot slot. Wilt u alstublieft naar elkaar blijven omzien? Dit is de laatste zin van het voorwoord 
van de begroting maar tegelijkertijd ook letterlijk een slogan van het CDA. Ik zou daarom 
tevens willen afsluiten met deze oproep. We moeten het in onze gemeente echt samen gaan 
en blijven doen, op basis van de kracht van de samenleving, op basis van werkelijke 
Burgerkracht! 


