Bijdrage begroting eerste termijn:
In de perspectievennota schetst het College dat de impact op de gemeentelijke financiën door de
corona pandemie nog onzeker is. Inmiddels is deze onzekerheid nog groter geworden als gevolg van
de tweede golf. Tevens kregen we als gemeente te maken met verschuivingen in de rijksbijdragen,
die het College met grote zorgen tegemoet zag. Op de vraag of de begroting voor 2021 voldoet aan
de perspectievennota past volgens de fractie van Leefbaar Tynaarlo alleen een rekkelijk antwoord. In
dit jaar waarbij alles op zijn kop staat, waar wij nu slechts digitaal vergaderen, ambtenaren vrijwel
volledig thuiswerken, fors gekort worden op onze inkomsten én we er meer taken bij hebben
gekregen, is het bewonderenswaardig dat dit College met deze uitgebalanceerde begroting voor
2021 is gekomen.
Bij de behandeling van de perspectievennota hebben wij het college de opdracht gegeven om de
uitgaven binnen het Sociaal Domein nauwkeurig in beeld te brengen en te rapporteren aan de raad
waar de grootste overschrijdingen zitten én met een goed toegesneden maatregelenpakket te
komen. Die opdracht heeft het college vervuld en op 9 september jongsleden hebben wij in
gezamenlijkheid besproken hoe we ervoor staan.
Als raad hebben we het college bij de bespreking van de perspectievennota ook meegegeven dat het
bezuinigen op de regelingen voor de minima niet bespreekbaar is. Daar heeft het college zich goed
aan gehouden.
In tijden van overvloed is het makkelijk regeren. Nu we minder rijksinkomsten hebben en meer taken
hebben gekregen, zullen we keuzes moeten maken. We zien dat de uitgaven voor huishoudelijke
hulp dit jaar met bijna een miljoen zijn gestegen. Inwoners die voorheen zelf de hulp betaalden,
melden zich nu bij de gemeente en maken gebruik van het abonnementstarief. De gemeenschap
draait op voor kosten die men voorheen zelf betaalde.
De jeugdzorg is een enorme kostenpost. Het college treft nu een aantal maatregelen, die op termijn
effect zullen hebben, waaronder de inzet op preventie. Elk kind heeft recht op zorg en begeleiding,
als school en thuis het niet meer alleen kunnen. Op de kosten zullen we scherp op moeten koersen,
maar dit is een zaak van langere adem.
Een punt van kritiek betreft wat ons betreft de duidelijkheid die het college in onze ogen moet geven
over het financiële maatwerk per kern over de jeugdsozen. Nu wil het college dit meenemen in de
aanbesteding van Trias, maar dat is niet waar wij om gevraagd hebben. Juist in enkele kleine kernen
wordt met behulp van lokale vrijwilligers en mkb-ers met heel beperkte middelen een jeugdsoos
gerealiseerd. Uitbesteding aan Trias levert geen enkele meerwaarde op. Wij zien graag alsnog een
voorstel van het college om hier een duidelijke en structurele oplossing voor te vinden.
Daarnaast investeert het college in de samenleving. Er wordt geld uitgetrokken om de
centrumontwikkeling in Eelde en Zuidlaren te realiseren, er blijft ruimte voor duurzaamheid.
Om de begroting in evenwicht te houden is een verhoging van de ozb onvermijdelijk. Naast de
normale trendverhoging stelt het college 5% verhoging voor. Het brengt de gemeente een paar ton
extra op, wat nog maar een fractie is van wat we extra uitgeven aan het abonnementstarief. We zien
dit als een mooi voorbeeld van wederkerigheid, al geldt dit natuurlijk niet voor alle inwoners.
De fractie van Leefbaar Tynaarlo vindt het verstandig om in deze tijden van grote onzekerheid voor
veel mensen onze sociale voorzieningen in stand te houden.

