
 Algemene 
          Beschouwingen 
Wat vinden de politieke partijen  
in de gemeente Tynaarlo belangrijk 
voor 2022? Wat is hun kijk op de wereld en het 

reilen en zeilen in Tynaarlo?
Hiervoor hebben ze de balans opgemaakt, in wat ook wel de ‘Algemene Beschouwing’ wordt genoemd. Op basis hiervan zijn de politieke 
partijen en het college in de raadsvergadering van 6 juli met elkaar in debat gegaan over de Perspectievennota. Die is in het voorjaar  
opgesteld en vormt de basis voor de gemeentelijke begroting van 2022. Op deze pagina’s leest u per partij de Algemene Beschouwing.  
Op de gemeentepagina in deze krant leest u de belangrijkste uitkomsten van het debat van 6 juli. 
De raadsvergadering is terug te kijken op de website van de raad (raad.tynaarlo.nl).

gemeente Tynaarlo

Beschouwing bij de  
perspectievennota  
door de fractie  
Leefbaar Tynaarlo 
  
Onze gemeente Tynaarlo is een prachtige gemeente. Het voor-
zieningenniveau is hoog. In onze drie grote kernen hebben we 
een zwembad en een bibliotheek. De sportfaciliteiten zijn 
prachtig en onze schoolgebouwen zijn allemaal up-to-date of 
worden binnenkort vernieuwd. We hebben musea. We zijn nog 
steeds de groene long tussen Groningen en Assen met snelle 
verbindingen naar deze steden toe. Het is hier goed wonen. 
 
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het ontwikkelen 
van de kernen van Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. Waar 
de afgelopen decennia steeds meer een stads karakter zicht-
baar werd in onze dorpen, lijkt nu de wal het schip te keren.  
Inwoners zetten zich in voor het behoud van het dorpse  
karakter van onze kernen en voor het behoud van ons kostbare 
groen. Dat kan de fractie van Leefbaar Tynaarlo alleen maar  
onderschrijven. Wat minder stadse fratsen en wat bescheide-
ner in omvang en karakter. 
 
Met het invoeren van de Jeugdwet, de Participatiewet en de 
wet op de WMO samen met een bezuiniging, heeft het Rijk ons 
voor een ondoenlijke taak gesteld. En de uitgaven binnen het 
Sociale Domein overstegen elke begroting. Maar met diverse 
maatregelenpakketten heeft het College gezorgd dat de  
exponentiële groei van de uitgaven werd ingedamd. Er zal nog 
steeds een forse inspanning moeten worden geleverd om grip 
te krijgen op de uitgaven, maar we zijn op de goede weg. 
We zien in deze perspectievennota dat onze financiële toe-
komst in nevelen is gehuld. We weten dat de herijking van het 
gemeentefonds voor Tynaarlo een forse daling van de inkom-
sten gaat inhouden. Dat zal gaan betekenen dat we onze eigen 
inkomstenbron moeten gaan opkrikken. We verwachten dat het 
Rijk ons tegemoet gaat komen op de uitgaven binnen de Jeugd-
zorg, maar hoeveel is onbekend. Ook de invoering van de om-
gevingswet zal onbekende financiële consequenties hebben. 
 
Koers bepalen in dichte mist zonder instrumenten maakt dat 
we heel rustig moeten blijven varen en vaak de peilstok de 
diepte in gooien om te kijken of het goed blijft gaan. Geen 
grote koerswijzigingen, maar heel behoedzaam doorvaren tot-
dat we in het najaar meer helderheid krijgen. We verwachten 
dat er pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden, maar de 
omvang daarvan zal pas duidelijk worden bij de begrotings-
behandeling voor 2022. De fractie van Leefbaar Tynaarlo zal 
dan ook op dit moment niet met allerlei moties komen om de 
koers bij te buigen. Wij houden vast aan onze belangrijkste  
beginselen: zorgen voor de zwaksten in onze samenleving, een 
evenwichtige ontwikkeling van onze dorpen, duurzaamheid, 
kansen voor onze ondernemers en zorgen dat iedereen mee 
kan doen. Bezuinigen op cultuur en op duurzaamheid vinden 
wij niet passen bij ons thema ‘Samen, open, duurzaam’ en  
zullen we proberen te voorkomen. 
  

 

Perspectievennota 2022   
  
De voorliggende perspectieven nota 2022  
is alweer de laatste van de huidige raads- 
periode. Het college noemt het expliciet een  
beleidsarme nota om het nieuwe college  
in 2022 alle ruimte te bieden. Echter niet alleen dit feit is een 
oorzaak voor een beleidsarm perspectief voor 2022.  
 
In de visie van de VVD-fractie is de financiële situatie binnen 
de gemeente Tynaarlo de belangrijkste oorzaak van het  
beleidsarm zijn. Bij herhaling is door ons aangegeven dat dit 
college zich al bijna vier jaar lang niet houdt aan haar eigen 
uitgangspunten.  
1.   “We geven niet meer uit dan we binnenkrijgen.” 
2.   “Lokale lasten stijgen niet meer dan de inflatie.” 
 
Het college concludeert nu ook zelf dat de financiële toe-
komst allesbehalve rooskleurig is. Ook geeft het college aan 
dat het bezig is geweest om ons tafelzilver te verkopen.  
Geen wonder dat we dan te maken hebben met een letterlijk 
en figuurlijk beleidsarme perspectievennota 2022.  
 
Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het huidig  
college er feitelijk niet in is geslaagd om haar eigen uitgans-
punten in beleid om te zetten. Met het gevoerde beleid is  
echter wel een grote hypotheek op de toekomst genomen en 
zijn tal van zaken niet gerealiseerd.  
 
Zo is er over de realisatie van betaalbare woningen/apparte-
menten nog steeds geen duidelijkheid. Zelfs een realistische 
en duidelijke planning ontbreekt hierbij. Ook komen we tot de 
conclusie dat het huidige college weinig daadkracht heeft ge-
toond en met name heeft voortgeborduurd op reeds ingang 
gezet beleid. Sterker nog, nieuw beleid is nu in de zoge-
noemde categorie “niet gehonoreerde collegeambities”  
geplaatst. Hoe bedenk je het. 
 
Schrijnend vinden wij dat het college in de nota “Duurzaam-
heid” allerlei plannen oppert maar in de perspectievennota 
2022 diezelfde plannen betiteld als “niet gehonoreerde colle-
geambities”. Hetzelfde verhaal geldt voor het “Fietspaden, 
Wegen en Knelpuntenplan”, geen financiële middelen voor 
zegt dit college. 
 
De VVD-fractie heeft meermaals, haar grote zorg uitgesproken 
over de ontwikkeling van het sociaal domein en dan met 
name op het financieel gebied, het college is niet bij machte 
om ook maar iets van deze zorg weg te nemen. Doordat dit 
college er maar niet in slaagt om haar huishoudboekje op 
orde te krijgen grijpt zij steeds naar dezelfde makkelijke  
instrumenten om dan maar de lasten voor de inwoners weer 
te verhogen. 
 
De VVD-fractie is dan ook zeer verbaasd dat het college de 
extra verhoging van de OZB in meerjarig perspectief weer 
heeft opgevoerd, vorig jaar is in gemeenteraad notabene een 
motie aangenomen die het college de opdracht heeft gegeven 
om dit niet te doen. Wij vinden zo’n werkwijze absoluut niet 
kunnen en zijn van mening dat dit college deze werkwijze 
dient te stoppen en dus op het terrein van de OZB terug dient 
te draaien.  
 

Algemene 
Beschouwingen  
  
De voorjaarsbrief is in 2021 weinig spectaculair, veel zaken 
zijn nog in ontwikkeling en het verschil, tussen de begroting 
2021 en de huidige stand van de financiën, is positief en  
minder dan €100.000. Opvallend is wel het voorstel om het 
college te mandateren voor het inzetten van de bestemmings-
reserve corona, op basis van een door hetzelfde college te 
maken integraal plan. Groen Links is van mening dat het  
mandateren van het budgetrecht tot de uitzonderingen moet  
behoren, maar kan het in deze situatie accepteren en 
rekent op een zorgvuldige verantwoording achteraf.  
 
De Perspectievennota is een leidraad voor het opstellen van 
de begroting voor 2022,  later dit jaar, maar op het gebied van 
de financiële informatie zijn er nog veel onzekerheden. De 
meicirculaire is nog niet verwerkt en de definitieve gegevens 
over de veranderingen in de uitkering van het gemeentefonds 
zijn ook nog niet compleet. Wel is bekend dat bij het bereke-
nen van deze uitkering gekeken wordt naar de onbenutte be-
lastingcapaciteit en die is bij de gemeente Tynaarlo vrij fors.   
De hoofdmoot is evenwel het feit dat sinds de transities van 
2015 gemeenten gedwongen worden meer geld uit te geven 
dan zij aan inkomsten hebben, waardoor het opstellen van 
een structureel sluitende meerjarenbegroting razend moeilijk 
wordt, vooral omdat de gemeenten geen ruimte krijgen om 
zelf keuzes te maken. Steeds meer gemeenten tekenen pro-
test aan en dreigen met staken, ook de gemeente Tynaarlo 
heeft recent voor de stakingsmotie gestemd. Maar intussen 
krijgt de gemeente nog niet meer geld en moet de ambtelijke 
organisatie, noodgedwongen, begrotingbreed op zoek naar 
ombuigingen of inkomstenvergrotingen. Daarom vindt  
GroenLinks het verstandig om, het terugdraaien van de OZB-
verhoging, ongedaan te maken, mede gezien de onbenutte 
belastingcapaciteit.  
 
Helaas ziet het er naar uit dat de beleidsvoornemens op het 
terrein van Cultuur, Welzijn, Duurzaamheid en Energietran-
sitie, juist die waar Groen Links zich sterk voor maakt, op een 
laag pitje gezet worden. Zij maken het leeuwenaandeel uit 
van het “niet gehonoreerd nieuw beleid”. Gelukkig is de  
Perspectievennota bedoeld als een leidraad en GroenLinks  
zal dus proberen bij de begroting dit nieuwe beleid wel  
gehonoreerd te krijgen.  
 
Dat geldt niet voor de subsidie voor Museum de Buitenplaats. 
GroenLinks wil dat deze bijdrage, voor dit visitekaartje van  
gemeente en provincie, nu al bij het structureel nieuw beleid 
wordt opgenomen. 
 
Ook met de sloop van de Ludinge kan GroenLinks alleen  
instemmen als een goed alternatief geboden wordt, want en-
kele tientallen organisaties en verenigingen mag het werk 
niet onmogelijk gemaakt worden, en ettelijke duizenden 
 inwoners van deze gemeente mogen in hun culturele en 
maatschappelijke activiteiten niet zeer ernstig beknot  
worden. 
 

 



politieke partijen Tynaarlo
Algemene 
Beschouwingen  
  
In de afgelopen 3 jaar is veel gebeurd.  
Zo veel dat er nauwelijks tijd is geweest om terug te kijken.  
We renden als politiek maar voort. D66 pleit er voor om als 
raad ook achterom te kijken en te zien wat goed gaat en vooral 
wat beter kan. Minder rennen; vaker evalueren.   
 
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Perspec-
tiefnota die nu voor ons ligt, is beleidsarm. Geen nieuwe 
ideeën en plannen voor de komende jaren. Dat is voor het 
nieuwe college. Maar als politieke partijen kunnen we natuur-
lijk wel aangeven wat de richting is waarin wij denken dat er 
iets verbeterd/veranderd kan worden. 
 
Over de financiën voor komend jaar is nog veel onduidelijk-
heid: de bijdrage van het Rijk aan de tekorten op de Jeugdzorg 
en de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds zijn nu nog 
niet helder. Elk besluit dat we nemen bij de PPN is koffiedik 
kijken. Daarom vinden we het nu te vroeg om de discussie 
over de hoogte van de OBZ-belasting te voeren. Het terug-
draaien van de Motie van CDA/D66 is wat ons betreft dan ook 
niet aan de orde. Wij stellen voor om het gesprek hierover te  
voeren bij de begroting voor 2022.  
 
De afgelopen jaren is cultuur een ondergeschoven kindje  
geweest. Sport vinden we schijnbaar belangrijk: daar worden 
we groot en sterk van. Cultuur wordt blijkbaar alleen als  
kostenpost gezien en dus steeds verder wegbezuinigd. Dat 
cultuur verbindt, dat je er iets van kunt leren, dat je er door het 
zelf te beoefenen ook groot en sterk van kan worden, vergeten 
we voor het gemak. Dat investeringen in cultuur ruimschoots 
terugverdiend worden doordat er meer toeristen komen en 
het leefklimaat in onze gemeente heel snel omhoog gaat, 
gaan we aan voorbij. Of het nu gaat om een schilder- of dans-
cursus voor demente bejaarden, muzieklessen voor jongeren, 
het in stand houden van bieb en musea, dit alles is heel be-
langrijk voor onze gemeente. Een van de manieren om cultuur 
te stimuleren is het instellen van een cultuurfonds. Hieruit 
kunnen grote en kleine cultuurplannen gefinancieerd worden.  
 
Een link van cultuur naar groene dorpen. Momenteel is er veel 
gaande: nieuwe wijken, bouwplannen die (tijdelijk) stilgelegd 
zijn. Er is dus grond die braak ligt. Het lijkt ons een goed idee 
om hier samen met leerlingen van het Terra Eelde en basis-
scholen dorpstuintjes aan te leggen.  Wij weten dat deze 
grond niet allemaal van de gemeente is, maar vermoeden dat 
ontwikkelaars dit zo’n goed idee vinden dat ze graag mee-
doen.  
 
In de gemeente Tynaarlo wonen enthousiaste mensen met  
interessante ideeën. Een gemeentehuis oogt voor hen soms 
als een onneembare afstandelijke vesting. Wie benader je 
waarvoor en hoe ‘verkoop’ je je plannen in dat gebouw? 
Daarom willen we dat er meer aandacht komt voor inwoners-
initiatieven. 

Algemene 
Beschouwingen  
  
Of het nu gaat om voorzieningen, natuur, winkels,  
cultuur of sociale aspecten, Tynaarlo is onze  
hooggewaardeerde en ideale woonplek midden in het groene hart 
tussen Assen en Groningen! 
 
Maar over wonen gesproken: in de perspectievennota wordt  
wederom met geen woord gerept over ouderen- of jongerenhuis-
vesting. Sterker nog, het woord “jongeren”, “ouderen” of “huisves-
ting” komen samen niet eens voor in dit toekomstperspectief.  
Dat vinden wij zorgelijk. In een vergrijzende samenleving moet in 
onze ogen voortdurend de focus op zorg en huisvesting van  
ouderen liggen. Het CDA pleit voor een integrale woonvisie waar 
concepten als een Knarrenhof ruim baan krijgen, maar ook ruime 
mogelijkheden om als mantelzorger voor onze ouders tijdelijk een 
woonvorm in de tuin te mogen bouwen, zonder gedoe!  
 
We geloven dat er hoe dan ook een verschuiving in de zorg moet 
plaatsvinden, van marktgestuurd “uurtje factuurtje” naar persoon-
lijke zorg door persoonlijke en betrokken thuis- en mantelzorgers, 
buren en familie. Noaberschap! 
 
Er is daarnaast een ernstig tekort aan woonruimte in onze  
gemeente. De woningmarkt zit op slot. Er moet daarom door- 
stroming op de woningmarkt komen, onze jongeren en ouderen  
verdienen geschikte woonruimte en we dragen het college op hier 
vaart mee te maken, dit is voor ons een topprioriteit! 
 
Los van bovenstaande beseffen we ons dat we in financieel  
onzekere tijden leven, we weten op dit moment niet hoeveel geld 
we vanuit Den Haag krijgen om de grote tekorten in de jeugdzorg 
aan te vullen en ook de uitkomst van het herzien van het gemeen-
tefonds kan flink negatief uitpakken voor de gemeente Tynaarlo. 
 
We zijn daarom van mening dat in deze onzekere tijden het onmo-
gelijk is om beleidskeuzes te maken. Wanneer we niet weten of we 
moeten gaan bezuinigen, óf wat we kunnen besteden is het wijs 
om een pas op de plaats te maken.  
 
De fractie van het CDA Tynaarlo pleit daarom bij de behandeling 
van de perspectievennota om op dit moment géén beleidskeuzes 
mee te nemen naar de begrotingsbehandeling in het najaar.  
Echter, in de perspectievennota sorteert het college voor op het 
niet uitvoeren van een motie van het CDA en D66 om een tijdelijke 
OZB-verhoging voor slechts één jaar te laten gelden. Het college 
wil deze verhoging structureel in de boeken opnemen. Daar gaan 
we niet mee akkoord. We komen daarom ook met een amende-
ment om dit besluit terug te draaien. Geen politieke keuzes in deze 
onzekere tijden! 
 
Afrondend, een vraag aan het college en alle raadsfracties: steunt u 
onze oproep om uiterst terughoudend om te gaan met nieuw be-
leid voordat duidelijk wordt in welke financiële positie de ge-
meente zich bevindt? Zo niet, waar baseert u deze keuze dan op? 
 

“Laten we vertrouwen hebben in de toekomst en 
daarom geduld hebben in het heden”  

Dienstverlening 
verbeteren 
  
Vooruitzien in onzekere tijden,  
als thema van de perspectievennota. Er bestaan onzeker-
heden over de rijksbijdragen. De herverdeling van het 
Gemeentefonds pakt fors nadelig voor Tynaarlo uit, en de 
tekorten in het Sociaal Domein zijn nog steeds niet opge-
lost. De inkomsten uit grondverkoop nemen af. Uit de plan-
nen voor Vries Zuid en Zuidlaren worden geen opbrengsten 
verwacht. De meerjarenbegroting van onze gemeente staat 
daardoor onder druk. Ook de onzekerheden rond Covid-19 
spelen nog steeds. Gezien deze onzekerheden en om een 
volgend college maximaal de ruimte te geven om haar 
eigen beleid uit te gaan voeren heeft het College besloten 
deze perspectievennota beleidsarm te maken. Gemeente-
belangen heeft hier begrip voor, maar lastig is het wel: rea-
geren op ontbrekende beleidsvoornemens. Onze gemeente 
staat al jaren hoog in de top van beste woongemeenten. 
Door de bank genomen zijn onze inwoners zeer tevreden, 
iets om trots op te zijn. Betekent dit dat we op onze lauwe-
ren kunnen rusten? Nee, dat betekent het wat Gemeente-
belangen aangaat zeker niet. Om deze hoge notering te 
kunnen behouden is steeds weer een onverminderde in-
spanning nodig.  Gemeentebelangen wil de dienstver-
lening niet alleen op peil houden, maar constant proberen 
te verbeteren. Immers de wereld staat niet stil en inwoners 
verwachten van ons dat we mee gaan in de ontwikkelingen. 
Waar het kan moeten we de digitale dienstverlening uit-
breiden en verbeteren. Spreekt voor zich dat goede en  
veilige ICT-faciliteiten hierbij van cruciaal belang zijn. 
Inspraak en participatie worden steeds belangrijker. Inwo-
ners willen vooraf betrokken worden bij ontwikkelingen,  
en verwachten ondersteuning bij inwonersinitiatieven. 
Dat vraagt van de gemeente om goed opgeleide en betrok-
ken werknemers.   
 
Gemeentebelangen wil dat het voorzieningenniveau, zeker 
in de grote kernen, ten minste op peil blijft. Bruisende  
kernen, dat willen wij. De staat van onderhoud van onze 
openbare ruimte, en van de wegen fiets- en voetpaden 
moet op orde zijn. Van de Gemeente wordt verwacht dat zij 
haar bijdrage en waar mogelijk zelfs een voortrekkersrol le-
vert aan een duurzame samenleving, klimaatbeheersing en 
energietransitie. Zorgen levert dit voor onze inwoners ook 
op. Maatregelen moeten wel betaalbaar zijn, anders verlies 
je het draagvlak. Ook op het gebied van wonen staat er veel 
te doen voor de gemeente. De woningmarkt staat onder 
druk, niet alleen landelijk, of regionaal maar ook in Ty-
naarlo. Lange wachttijden voor Sociale woningen, weinig 
doorstromingsmogelijkheden.  Welke rol pakt de gemeente 
in de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen? Dit 
vraagt om een snelle uitwerking van de omgevingsvisie en 
een nieuwe woonvisie. Wat voor gemeente willen we zijn? 
Voor wie gaan we bouwen en waar en hoeveel? Willen we 
de groene long blijven of gaan we mede om het geld voor 
meer? Dit zijn voor Gemeentebelangen enkele van de 
meest cruciale vraagstukken voor de komende jaren. 
  

Voorjaarsbrief en perspectievennota 
  
Organisatieontwikkeling krijgt weer een dik accent in de voorjaarsnota.  
“We zijn er voor de inwoners/ondernemers en we willen onze dienstverlening aan hen verbeteren”. 
Mooi. Maar het valt op dat er (nog) steeds vooral naar binnen wordt gekeken. Hoe gaan we dit doen, 
hoe gaan we dat doen. Nergens staat hoe “we” erachter komen wat onze inwoners eigenlijk van 
“ons” verwachten en wat “zij” van ons vinden. En wanneer is het nou eens klaar?  
 
Dan over de perspectievennota. Ons college van: Leefbaar Tynaarlo, Groen Links, D66, CDA en Chris-
ten Unie heeft haar koffers gepakt. Niet alleen om op vakantie te gaan (gelukkig, het kan weer), 
maar ook om de bestuurdersstoelen te verlaten. Jammer dat ze de laatste kans om nog met enige 
visie te komen op de komende jaren niet benutten. “Er is toch geen geld, dus hoeven we ook niet na 
te denken.” schrijven ze vrij vertaald in de perspectievennota. Verlamd lijkt het, door onzekerheid. 
Ambtenaren moeten maar op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigen of inkomsten te verhogen, 
maar politieke keuzes, ho maar. Zo jammer, dit. 
 
Er is ons zoveel beloofd, maar er is bitter weinig van terecht gekomen. Een voordeel is dat het  
volgende college volop ruimte heeft om plannen te maken. Centrum ontwikkeling Eelde, centrum 
ontwikkeling Zuidlaren, supermarkten Zuidlaren en Ter Borch, participatie, sociaal domein, woning-
bouw enz. En een volgend college mag de financiële kooltjes uit het vuur halen. Dat is dan weer 
minder mooi. Er moet flink bezuinigd worden. Het vertrekkende college heeft de afgelopen vier jaar 
vrijwel alles behendig voor zich uitgeschoven. De onderzoeken stapelden zich op, maar keuzes zijn 
niet gemaakt.  Bijvoorbeeld de “monitor sociaal domein”. Daarin gaat het alleen over geld. Kijk eens 
hoeveel we hebben bespaard op de huishoudelijke hulp. Maar wie betaalt de rekening? Krijgen de 
medewerkers minder betaald? Moeten ze meer werk verzetten in dezelfde tijd? Of krijgen ze  
gewoon minder uren per client? Waar landt die besparing van de gemeente eigenlijk, wethouder? 
Opmerkelijk is dat de “vraag” naar jeugdzorg in juli en augustus lager is dan in de overige maanden. 
Zijn we hier een positieve ontwikkeling op het spoor vraagt het college zich serieus af. We horen 
graag wat de wethouder hiervan denkt en horen graag hoe haar conclusies ingezet kunnen worden 
om de vraag naar jeugdzorg over de hele linie te verminderen.  
 
Enfin... De PvdA hoopt oprecht dat het volgende college wel met oplossingen komt. En dat dat  
college vooral naar buiten gaat kijken, naar wat inwoners ervan vinden. En naar wat er ergens  
anders al bedacht is, waar we ons voordeel mee kunnen doen. De inwoners van Tynaarlo zullen op 
16 maart volgend jaar eerst moeten spreken. Tot die tijd gebeurt er niets meer. 
 

Voorjaarsbrief  
  
We hebben kennisgenomen van alle activiteiten. Vanwege het coronavirus minder dan gepland 
maar met een overschot op de begroting als gevolg. Ondanks deze beperking zijn er wel belang-
rijke doelen in gang gezet of bereikt zoals huisvesting van scholen in Zuidlaren, CKC Stroomdal 
verhuist na de vakantie naar een nieuw gebouw, vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, 
bijvoorbeeld door het vervangen van straatverlichting door LED in Eelde en het Stedenbouw- 
kundig Plan van Eisen voor Laarhove ligt bij de raad.  
 
De effecten van Covid-19 op onze begroting zijn aanzienlijk, op de lasten- en de batenkant. Het is 
belangrijk dat het college de raad blijft informeren over ontwikkelingen en relevante college-
besluiten. Het is belangrijk zicht te houden op zowel de incidentele als de structurele effecten 
van de coronacrisis, zowel beleidsmatig als financieel. De raad moet de effecten daarvan kunnen 
monitoren. Specifieke rapportage daarover in de P&C-cyclus is noodzakelijk.  
Het coronavirus lijkt op zijn retour en de vooruitzichten voor het economisch herstel na corona 
zijn positief. Toch zijn er nog onzekerheden en daarom zien we de bestemmingsreserve corona 
graag ingezet voor de organisaties die extra kosten hebben gemaakt voor hulpmiddelen en uitstel 
van zorg terwijl de overhead doorliep. Verder willen we vooral hulp voor ondernemers, met extra 
aandacht voor de cultuursector.  Een groot deel van de begroting betreft het sociaal domein. Er 
zijn veel risicofactoren. Die zien we graag smart geformuleerd in het ‘Programma Sociaal Domein’ 
zodat ze voor de raad controleerbaar zijn. De ChristenUnie kan zich overigens vinden in de voor-
stellen voor besluitvorming en gaat akkoord met de begrotingswijzigingen. 
Als gemeente zijn we financieel afhankelijk van de budgetten die we van het Rijk krijgen. Hierover 
is grote onzekerheid voor de periode na 2022 en duidelijkheid zal nog op zich laten wachten.  
De ChristenUnie heeft zorgen over de niet-sluitende begroting. De tekorten worden mogelijk wel 
met incidentele meevallers gedekt, maar daar kunnen we niet op begroten. We hebben moeite 
met het voorgestelde nieuwe beleid dat vooralsnog niet uitgevoerd kan worden. Wij willen bena-
drukken dat cultuur, de Boa’s en natuur/biodiversiteit voor de ChristenUnie van groot belang zijn. 
We zien daar graag budget voor vrijgemaakt, mocht het nodig zijn desnoods door middel van een 
kleine verhoging van de OZB. Museum De Buitenplaats is voor de provincie Drenthe en onze ge-
meente een visitekaartje. We willen er dan ook voor pleiten het museum structureel te steunen 
waardoor de bijdrage van de provincie ook verzekerd is en het museum kan blijven bestaan. 
Vooralsnog gaan we akkoord met het voorgestelde nieuwe beleid maar zien de beslispunten 
graag terug in november. De ChristenUnie wenst het college Gods wijsheid bij het verder uitwer-
ken van de begroting voor 2022 en de uitvoering van de voorliggende plannen. 
 


