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Het maken van een begroting voor 2021 is een heikele zaak. Vooral door de onvoorspelbare 

ontwikkelingen rond de COVID-19 epidemie is niet zeker wat kan worden uitgevoerd en waar extra 

kosten dan wel minder inkomsten te verwachten zijn. Denk aan een groter beroep op uitkeringen omdat 

mensen hun werk kwijtraken, of aan minder inkomsten uit leges.  We zijn daarom blij dat het college 

aan de voorzichtige kant blijft in deze begroting.  

Voldoet de begroting aan de kaders van de Perspectievennota? De ChristenUnie is van mening dat de 

plannen in grote lijnen nog voldoen aan de nota. Een aantal projecten hebben vertraging  opgelopen. De 

gelden die daarvoor waren gereserveerd worden meegenomen naar 2021, of worden opnieuw 

opgevoerd als ze al een jaar lang stonden. Wij zijn geen groot voorstander van het meenemen van 

gelden, maar stemmen in met de manier waarop het dit jaar toegepast wordt. 

Tegelijk maken we ons zorgen over de uitvoering van plannen. We zien dat er veel bereikt is, maar gaat 

het lukken om de toezeggingen voor komend jaar na te komen? Blijven de medewerkers gemotiveerd 

en inzetbaar? Ook komend jaar zal COVID-19 ons parten blijven spelen en dat heeft grote invloed op de 

manier van werken. 

Grootste zorgenkindjes zijn natuurlijk de Jeugdzorg en Wmo binnen het Sociaal Domein. De tekorten 

daar lopen op, dus we moeten ingrijpen. We hebben grote waardering voor het werk van de groep 

medewerkers die in korte tijd de stofkam door alle begrotingen en uitgaven hebben gehaald en ons een 

serie mogelijke besparingen en bezuinigingen hebben voorgeschoteld. Terecht kiest het college in de 

eerste plaats voor de besparingen, de begrotingsposten die in feite overbodig blijken te zijn. Maar we 

weten nu ook wat andere maatregelen op kunnen leveren. Dat zijn vaak echte bezuinigingen, die meer 

pijn doen. Die mogelijkheden houden we nog even achter de hand, dat werk is zeker niet voor niets 

geweest.

Met een totaalpakket aan maatregelen hopen we te komen tot een duurzaam houdbaar Sociaal 

Domein. Die maatregelen gaan verder dan alleen het Sociaal Domein en daarmee raken we aan één van 

de kaders die de raad ooit gesteld heeft: het Sociaal Domein moet worden bekostigd uit de middelen die 

het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Dat was toen uit voorzorg, want we wilden niet dat andere terreinen 

zouden lijden onder een onbekende last van de nieuwe taken. Maar ook moest ieder de zorg krijgen die 

hij of zij nodig heeft. Door nieuwe regels en taken is dit kader te knellend geworden. Het Sociaal Domein 

is in een korset geperst en we zegt: kijk, de jurk past. Dat is jezelf voor de gek houden, beter is afvallen, 

op een gezonde manier. Daarom komt de ChristenUnie met een motie, samen met GL, LT, D66 en CDA, 

waarin we voorstellen om het kader van de budgettaire neutraliteit voor het SD op te heffen. Het college 

kan dan een brede afweging maken voor alle terreinen, zoals dat eigenlijk normaal is en ook zoals 

voorgesteld in deze begroting. Wel moet er dan in het maatregelenpakket en de komende kadernota 

Sociaal Domein duidelijk omschreven worden hoe het Sociaal Domein duurzaam houdbaar wordt 

gemaakt. Maar dan hebben we het weer over de inhoud, wat doen we wel of niet.

Wat de ChristenUnie aansprak in het resultaat van de stofkamoperatie was dat er allerlei onnodige 

posten opgeruimd werden. We verwachten dat dit op meer terreinen speelt en zien een soortgelijke 

operatie daarom ook graag bij de andere onderwerpen. Dat heeft uiteraard minder haast en kan tijdig 

gepland worden. Ook hiervoor staat een motie klaar van ChristenUnie en GL.
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In het weerstandsvermogen zit een post Onbenutte Belastingcapaciteit. Dit omvat o.a. het stuk van de 

OZB dat we niet gebruiken. Een gevoelig punt en we zitten er niet op te wachten dat te verzilveren, 

maar soms kan het nodig zijn. De wethouder heeft in de pers duidelijk uitgelegd dat we eigenlijk niet 

een percentage heffen, maar streven naar een bepaalde totaalopbrengst. Die moet komend jaar 7% 

hoger liggen dan dit jaar. Een redelijk voorstel, waarmee we voorkomen dat we in voorzieningen 

moeten snijden.  Van de wethouder vragen we de toezegging dat de verhoging gecorrigeerd wordt als 

het streefbedrag is bereikt bij een lager percentage, of wanneer we straks van het Rijk voldoende 

compensatie krijgen zodat de verhoging achteraf niet of niet geheel nodig blijkt te zijn. Dat beperkt de 

lasten voor de burger en het brengt het weerstandniveau weer op peil.

Dit gezegd hebbende wensen we college, raad en medewerkers alle wijsheid en Gods zegen toe in het 

voorbereiden en uitvoeren van de plannen, samen met de inwoners van onze mooie gemeente 

Tynaarlo.

Secretariaat: H. van den Born E: cutynaarlo@gmail.com     T: 06-33764606 
 I: https://tynaarlo.christenunie.nl KvK: 04072431

mailto:cutynaarlo@gmail.com

