
Begroting 2021 

Voorzitter,
 
Allereerst willen wij zowel het college als alle ambtelijke medewerkers bedanken voor de uitstekende 
documenten die voor ons liggen.
 
De stukken laten zien dat de gemeente Tynaarlo dit jaar op haar tenen heeft moeten lopen om het 
huishoudboekje rond te krijgen. Uitgebreid besproken tegenslagen als de Coronaepidemie, de 
buitensporige kosten binnen het sociale domein en een gebrek aan voldoende ondersteuning vanuit het 
Rijk hebben ons, in deze bijzondere tijden doen besluiten tot bijzondere maatregelen. Zeker voor een partij 
als het CDA. Daarover later meer.
 
Voorzitter,
 
Ondanks deze enigszins sombere inleiding ziet de fractie van het CDA ook vele positieve elementen binnen 
de begroting. Het CDA wil desondanks een viertal belangrijke zaken uitlichten:
 

1. Sociaal Domein.
Voorzitter, Net als andere gemeenten worstelt ook de gemeente Tynaarlo met de uit de hand lopende 
kosten door de gedecentraliseerde (jeugd)zorg. De kosten lopen op door onder andere doorgeslagen 
marktwerking en ongebreidelde indicering van zorgbehoevenden. Dit ondanks een pleidooi tot 
financiële ondersteuning door het Rijk.
Een van oorzaken is ons een doorn in het oog, te weten het abonnementstarief. De invoering van dit 
tarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke 
hulp binnen nu ook huishoudens uit de midden- en hogere inkomensklasse. Huishoudens die deze hulp 
écht niet altijd nodig hebben! Toch weigert het kabinet gemeenten tot nu toe  volledig te compenseren 
voor de extra kosten. Wat ons betreft, is hiermee de grens bereikt. Niet volledig compenseren zal eraan 
bijdragen dat we, gezien de grote tekorten in het sociaal domein, verder moeten bezuinigingen en we 
de Wmo niet kunnen blijven uitvoeren zoals we dat willen. We willen het college met klem verzoeken 
haar stem richting Den Haag weer duidelijk te laten horen en aandringen op deugdelijke compensatie. 

 

2. Biodiversiteit.
Nu we tot onze vreugde lezen dat er ruimte is gevonden om toch te investeren in het bestrijden van 
giftige en invasieve plantensoorten én er ingezet kan worden op het vergroten van de biodiversiteit 
hebben we hierover de volgende vragen:

 
1. Ziet het college kans om volgend jaar een eerste plukbos met diverse fruitbomen aan te gaan leggen?
2. Wil het college de uitdaging aangaan om samen met een pilotdorp of -buurt het beheer van het 

openbare groen aan hen uit handen te geven en slechts het onderhoud te faciliteren? Het IVN Drenthe 
heeft aangegeven om te willen adviseren qua maai- en snoeiregime.

 



3. Volkshuisvesting
In het hoofdstuk Volkshuisvesting lezen we dat het college oog heeft voor bijzondere doelgroepen zoals 
senioren. 
Voorzitter, zijn we de tijd van het “oog hebben voor” inmiddels niet al jaren voorbij? Naar ons idee kan 
die vraag nu al bevestigend worden beantwoord. Mag er van college inmiddels niet meer verwacht 
worden dan een verwijzing naar het feit dat men ziet dat “ouderenhofjes” bestaan? Een dergelijke 
opmerking is in onze ogen een belediging richting de inmiddels honderden actieve belangstellenden 
voor het wonen in een vorm van hof. Of we het nu hebben over het “Hof van Paterswolde”, het 
“Zuidlaarderhof” of de invulling van de zgn. witte vlekken in Vries. Voorzitter, wij dringen er bij uw 
college nadrukkelijk op aan om met een uiterste krachtsinspanning door te pakken op het dossier 
(ouderen)huisvesting! De tijd van wachten en achteroverleunen is wat het CDA betreft voorbij!

 
4. Onroerendzaakbelasting

Voorzitter, zoals aangegeven in de inleiding nopen bijzondere tijden tot bijzondere maatregelen. Het 
mag geen geheim zijn dat de fractie van het CDA uiterst terughoudend is in het verhogen van de 
onroerendzaakbelasting, enkel een trendmatige verhoging om de inflatie te compenseren accepteren 
we. Dit staat sinds jaar en dag als uitgangspunt in onze verkiezingsprogramma’s. 
Dit jaar is echter anders, door de decentralisatie en eerdergenoemde marktwerking in de jeugdzorg, 
door het abonnementstarief en de Coronaepidemie maken we een jaar als nooit tevoren mee. Om die 
reden, en die reden alleen kan de fractie van het CDA instemmen in een eenmalige extra verhoging van 
de OZB-belasting van maximaal 5%. Echter, deze 5% mag niet doorlopen in toekomstige begrotingen 
wat ons betreft. Wanneer we volgend jaar vergoedingen vanuit het Rijk mogen verwachten, of met de 
stofkam door de begroting van het fysieke domein zijn gegaan is de fractie van het CDA overtuigd van 
het feit dat er een bedrag ter hoogte van de eerdergenoemde 5% gevonden zal worden. En wanneer we 
de verhoogde OZB dan dus niet meer nodig hebben, dan willen wij het terug geven aan onze burgers en 
bedrijven. Eenmalig samen, in solidariteit, de schouders eronder in dit rampjaar en zo snel als mogelijk 
weer terugdraaien, dus volgend jaar, met ingang van 2022. We hebben een motie hiertoe reeds aan uw 
college en raad gezonden.

 
Voorzitter, tot zover in eerste termijn


