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Geacht college, 

 

De fractie van Tynaarlo Nu heeft kennisgenomen van de financiële stukken 

die 8 november in de raad worden besproken en vastgesteld. 

Met waardering voor uw rol en verantwoordelijkheid en uitgaand van uw 

goede intenties voor de inwoners van Tynaarlo geven we hieronder aan wat 

wij zien, missen of onduidelijk vinden. 

In beginsel vinden wij dit een prima begroting. We hebben onze focus onder 

andere gehad op het coalitieakkoord in relatie tot deze begroting. Het is geen 

geheim dat de fractie van Tynaarlo Nu graag een concreter coalitieakkoord 

had gezien met daarin een verwoording van de te verwachten opbrengsten 

voor de inwoners van Tynaarlo. Vanuit die route is het veel gemakkelijker om 

duidelijk te zijn over waar gelden aan worden besteed. Concretere ambities 

hadden geleid tot een meer concrete vertaling naar de begroting. 

Tegelijkertijd zijn we ons bewust van onze rol als oppositiepartij en denken 

we vanuit onze rol graag mee. Het is immers geen verkiezingstijd. 

Allereerst de vorm. Deze zou wat ons betreft transparanter moeten. Wij zien 

graag meer specificatie en koppeling tussen de ambities uit het 

coalitieakkoord en wat de vertaling hiervan financieel betekent. Kort gezegd: 

welke doelen zorgen voor welke uitgave. 
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Opvallend en positief is dat er 1 miljoen euro gereserveerd is in deze 

begroting voor de centra van Zuidlaren en Eelde. Tegelijkertijd ontbreekt een 

specificatie hiervan. En: wat levert die uitgave van 1 miljoen euro op voor de 

inwoners. Concretisering hiervan draagt bij aan transparant bestuur. Het 

coalitieakkoord is wel duidelijk over de noodzaak van een Cultuur Historisch 

Onderzoek in Vries, maar waar vinden we die terug in de begroting? Of waren 

het drie onderzoeken voor de prijs van twee? 

Wij maken ons niet alleen ernstige zorgen over de energiearmoede voor 

inwoners, maar ook over het energiegebruik van de gemeente Tynaarlo zelf 

en zien de kosten hiervan liever té ruim begroot. Daarnaast zien we in de 

begroting graag terug welke kosten er zijn voor verduurzaming zodat de 

energiekosten structureel verminderd worden. Temeer omdat duurzaam één 

van de kernwoorden is van deze coalitie. 

In het coalitieakkoord staat “structurele uitgaven moeten uit structurele 

middelen gedekt worden. Dat is een eis van de provincie als toezichthouder 

en daar zullen we onverkort aan blijven voldoen”. In deze begroting handelt 

het college niet volgens haar eigen uitgangspunt als het gaat om de 

rioolheffing die wordt uitgesmeerd, waardoor we interen op onze reserve en 

onszelf ten onrechte rijk rekenen. Daarmee wordt deze erfenis uit het vorige 

college een grotere erfenis voor het volgende college. 

  

Dit alles levert de volgende vragen op: 

1. De coalitie wil 450 woningen bouwen in de gemeente Tynaarlo. 

Behalve dat Tynaarlo Nu nog steeds vindt dat er minimaal 1500 

woningen gebouwd zouden moeten worden is het onduidelijk hoe de 

ontwikkeling van deze woningbouw procesmatig gefinancierd gaat 

worden. Is dit een ontwikkeling die door de ambtenaren zelf gedragen 

kan worden of zou het college er verstandig aan doen om hier gelden 

voor te reserveren?  
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2. Rioolheffing. Uit het coalitieakkoord: “Structurele uitgaven moeten uit 

structurele middelen gedekt worden. Dat is een eis van de provincie als 

toezichthouder en daar zullen we onverkort aan blijven voldoen”. De 

rioleringsheffing in 2014 is bevroren en de rekening is in de toekomst 

gelegd is waardoor de heffing nu verhoogd moet worden met 9 à 10 

euro. Het is noodzakelijk om onderhoud te kunnen doen. Daarnaast is 

in 2014 gekozen voor een langere afschrijfperiode waardoor er minder 

reserve wordt opgebouwd. Hoe is de werkelijke situatie te rijmen met 

wat de coalitie beoogt en de provincie eist? Overigens zijn de leges in 

Tynaarlo aanmerkelijk lager als in omliggende gemeenten. 

3. Gezien de huidige energiearmoede: vindt het college de uitgave van 

100.000 euro over vier jaar voor netwerkbijeenkomsten voor 

recreatieondernemers ethisch verantwoord als mensen het water tot 

de lippen staat m.b.t. energiekosten of raakt nut en noodzaak hier uit 

balans. Graag uw toelichting waarom wel of niet. 

4. Waarom heeft het college geen specificatie toegevoegd zodat duidelijk 

is hoe de begrote 1 miljoen voor het centrum van Eelde en Zuidlaren 

besteed wordt? Is het college genegen die specificatie alsnog toe te 

voegen? En kan het college uitleggen wat het resultaat zal zijn van 

deze investering, zodat de inwoners van de gemeente Tynaarlo 

begrijpen waar het geld aan wordt besteed. Is het college het met ons 

eens dat dit zal bijdragen aan meer transparantie? 

5. Hoe kijkt het college naar de inkomsten voor de opvang van 

asielzoekers? We zien die niet terug in de inkomsten en uitgaven. Heeft 

het college deze gelden niet gekregen of afgewezen? Is het college ook 

van mening dat deze gelden opgenomen moeten worden in de 

begroting? Waarom wel of niet? Wat is de visie van dit college op deze 

gelden en aan welke uitgaven zouden deze inkomsten besteed moeten 

worden? 

6. Externe inhuur (pag. 11) is van 12% (20/21) naar 2% verlaagd. Is dat 

realistisch gezien alle projecten en ontwikkelingen in relatie tot de 
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vaak benoemde werkdruk en de moeite om personeel te vinden, 

binden en boeien? Waarom is dat wel of niet realistisch? 

7. De kosten voor veiligheid/openbare orde (pag. 12) zijn lager begroot als 

daarvoor. Hoe rijmt dat met het coalitieakkoord, waarin men spreekt 

van meer boa’s aan boord? Uitbreiding van het aantal boa’s betekent 

toch hogere kosten? Komt het college terug op haar voornemen meer 

boa’s te benoemen? Graag uw toelichting.  

8. Onderwijshuisvesting (pagina 28): er wordt 1 miljoen meer begroot? Is 

het college genegen om een specificatie toe te voegen van dit bedrag?  

9. Duurzaamheid (pag. 45) Hoe kijkt dit college naar duurzaamheid als het 

gaat om de kosten van de energietransitie voor de gemeentelijke 

gebouwen? Dit is een van de drie kernwoorden van het 

coalitieakkoord: is het college van mening dat duurzaamheid in deze 

begroting voldoende aandacht krijgt? Waarom wel of niet?  

10. Zou het college er goed aan doen om rekening te houden met 

stijgende bouwkosten? Ook bij de aanleg of onderhoud van wegen? 

              

Namens de fractie Tynaarlo NU, 

Richard Aeilkema  
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