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De fractie van GroenLinks vindt het principieel onjuist dat er bij de behandeling van 
de begroting twee vragen beantwoord moeten worden, in plaats van een algemene 
beschouwing te mogen houden. Het argument, dat er al algemene beschouwingen in 
juni zijn gehouden, snijdt naar onze mening geen hout, want dit doet voorkomen als 
of er in ruim vier maanden niets gebeurd zou zijn, dat het beschouwen waard is. De 
fractie wil daarmee niet zeggen dat zij die vragen niet wil beantwoorden. 
Het antwoord op de eerste vraag is: Nee, gelukkig niet.   
De fractie van GroenLinks vindt het knap dat dit college, ondanks de gestelde 
kaders, een nagenoeg sluitende begroting voor 2021 heeft weten te creëren. 
Daarvoor zijn wel drie maatregelen nodig, die dit jaar nieuw zijn en, gezien de 
begrotingsgewoonten in de gemeente Tynaarlo, eigenlijk wel revolutionair genoemd 
mogen worden: 

 een boven-trendmatige verhoging van de onroerend zaak belasting met 5%, 
 het loslaten van de budgettaire neutraliteit in het sociaal domein, en 
 het accepteren van een tekort van ongeveer een ton. 

Dit laatste geldt maar voor 1 jaar want vanaf 2022 gaat de begroting een kleine plus 
vertonen, als we tenminste meer grip krijgen op de zorgkosten. Dat kan voor een 
deel door efficiëntie, maar zal toch ook uit Den Haag moeten komen in de vorm van: 

 een meer reële dekking voor de uitgaven in het sociaal domein en 
 het beëindigen van het accres of te wel de trap-op trap-af financiering, want er 

is geen enkele reden om te veronderstellen dat de groei of krimp van de 
rijksinkomsten en – uitgaven gelijke tred houden of zouden moeten houden 
met die van provincies of gemeenten. Daarom is het verheugend dat de raad, 
unaniem, het GroenLinks initiatief, om aan te sluiten bij de beweging “Raden 
in Verzet”, heeft ondersteund. 

Daardoor is het antwoord op de 2e vraag gelijk aan dat op de 1e, want, waar de 
Perspectievennota 2021 een brave en volgzame indruk maakt, geeft de Begroting 
2021 meer iets weer van strijdbaarheid en onwil om aan de Haagse leiband te blijven 
lopen.
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Toch moeten wij niet de fout maken ons met deze geslaagde exercitie rijk te 
rekenen, we leven in onzekere tijden, ondermeer door het covid-19 virus, en we 
kunnen verwachten dat er in het komende jaar meer geld zal moeten worden 
besteed aan het bestrijden van regelrechte armoede en aan de schuldhulpverlening, 
terwijl ook de jeugdzorg en de toenemende eenzaamheid onder alleenstaanden 
meer van onze aandacht  zullen vragen en niet alleen op financieel terrein. 



Daarnaast staat de gemeente de komende jaren voor grote opgaven, zoals daar zijn:
 Het verminderen van de CO2 uitstoot met 49% in 2030 en met 95% in 2050
 Het implementeren van de omgevingswet en omgevingsvisie
 De energietransitie.

Wat dit laatste punt betreft betreurt de fractie van GroenLinks het dat er geen geld is 
geoormerkt voor deze transitie, zoals het bouwen van een eigen zonne-energiepark, 
bijvoorbeeld op Vriezerbrug-Zuid, of van een H2 tankstation op de gemeentewerf. 
Toegegeven, dat vraagt nu investeringen, maar zal mettertijd de gemeentelijke 
energielasten verminderen en het voldoen aan de energietransitie- en de 
duurzaamheidseisen vereenvoudigen. 
Tot zover in 1e termijn.


