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Bijdrage begroting 2020  
Datum: 7 november 2019 
Duur: 10 minuten 
 
MdV, 
Intrekken motie Snelheid Meppelerweg 5m7 
Een jaar geleden stond ik hier ook. We hadden toen de Algemene Beschouwingen gecombineerd met 
de behandeling van de begroting voor het jaar 2019. Het CDA diende toen een motie in om de 
snelheid op een gedeelte van de Meppelerweg van 80 naar 60 km per uur te verlagen.  
De motie is niet in stemming gebracht maar aangehouden. Het was de bedoeling deze aan te houden 
tot de behandeling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. 
Echter. We hebben gezien dat hetgeen de motie beoogde door de gemeente is opgepakt en is 
uitgevoerd. Een mooi afscheidscadeautje van wethouder Pauwels, denken wij. Er is nu een duidelijke 
en verkeersveilige situatie. Dank hiervoor. We trekken daarom de aangehouden motie 5m7 in. 
 
Voorzitter, 
Dan nu over de begroting 2020, die we vandaag bespreken en die nogal wat wijzigingen heeft 
ondergaan. De begroting naar aanleiding van de kaderbrief sloot met een negatief saldo. In de 
bijbehorende aanbiedingsbrief worden daarom een aantal voorstellen voor ombuigingen gedaan. 
Zodanig dat het negatieve saldo omgebogen wordt tot een positief saldo. 
Na de komst van de septembercirculaire veranderde het beeld opnieuw. Dit keer waren de 
bijstellingen positief. Het heeft tot gevolg dat een aantal voorgestelde ombuigingen weer kan 
vervallen. Het gaat om de  

• De tarieven van de gehandicaptenparkeerkaart worden niet verhoogd.  

• De bezuiniging op Welzijn De Wolden wordt teruggedraaid,  

• De verhuurtarieven van de sportaccommodaties gaan niet omhoog en  

• De extra verhoging van de OZB is van de baan. 
Hiermee kunnen wij van harte instemmen. Ook voor het CDA zaten hierin toch wel de knelpunten. 
De overige ombuigingen gaan wel door. Het betreft vooral onderbestedingen en een scherpere en 
efficiënter uitvoering. Het CDA heeft altijd gepleit om scherp te begroten en hiermee wordt dat in 
gang gezet.  Een scherpe begroting geeft een helder en duidelijk beeld wat de verwachtingen zijn 
voor het komende jaar, zonder dat daar allerlei potjes in verstopt zitten. 
Eén ombuiging willen we echter nog wel van tafel halen. Het gaat om de ‘Bijstelling subsidiebudget 
sportstimulering’. We hebben vorige week net de nieuwe sportnota vastgesteld. Het wordt nu voor 
de verenigingen makkelijker om subsidie aan te vragen en dan past het niet om het budget te korten. 
Wij stemmen dus niet in met deze ombuiging. De PvdA zal mede namens ons een Amendement 
indienen. 
 
 
Investeringen. 
Met de voorliggende begroting blijft er naast een mogelijke forse investering in het MFA ruimte over 
voor andere investeringen. De Second Opinion van de investering MFA heeft gunstig uitgepakt. Het 
persbericht doet geloven dat de bouw van het mfa goedkoper wordt door de bedragen in- en ex BTW 
met elkaar te vergelijken. Maar van de wethouder Financiën verwachten we toch wel dat hij hier 
goed het verschil in kent.  
Met andere woorden: ‘Er is dus investeringsruimte’. 
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De evenemententerreinen in De Wijk en Zuidwolde worden verbeterd en het kunstgrasveld van KIOS 
in Ruinerwold gerenoveerd. Ook wordt er geïnvesteerd in het gemeentehuis om dit te transformeren 
naar een BENG gebouw  (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Op basis van de motie, die het CDA vorig 
jaar indiende, is er een onderzoek geweest op welke wijze de gemeentelijke gebouwen 
energieneutraal gemaakt kunnen worden. Het CDA vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld 
moet geven en dat gaat nu gebeuren. Wij staan dus achter deze investering.  
 
 
Fietspad Havelterweg 
Het CDA vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in het fietspad Havelterweg. 
De plannen voor een fietspad zijn al tientallen jaren oud en het fietspad staat sinds 2008 in het 
fietsplan. Toen was al bekend dat Meppel en Westerveld dit fietspad niet willen verlengen en toch 
heeft de gemeenteraad toen besloten dit in het eerste fietsplan op te nemen en sindsdien 
opgenomen te houden. Al tientallen jaren heeft de gemeente de grond voor dit fietspad in bezit. 
Sinds de voorbereidingen voor de aanleg zijn gestart hebben inwoners de verwachting dat er 
eindelijk iets aan de onveiligheid op de smalle Havelterweg gaat gebeuren. De weg nodigt uit tot 
hard rijden en omdat in de bochten het overzicht beperkt is, komen fietsers in de verdrukking. 
Ongevallen zijn het gevolg. 
Het fietspad komt niet in aanmerking voor BDU subsidie en zal ook in de toekomst geen aanspraak 
hierop kunnen maken. De gemeenteraad heeft bij de herziening van het fietsplan in 2017 beslist dat 
subsidie wenselijk was, maar geen eis. Bij de aanleg van de fietspaden is er al veel BDU subsidie 
ontvangen. Een knappe prestatie. Daarom vinden we dat dit keer best een fietspad zonder subsidie 
aangelegd kan worden.   
We dienen mede namens de PvdA, GroenLinks, D66 en CU een motie in om de aanleg door te laten 
gaan.   MOTIE 
 
 
Woonlasten inwoners 
Voorzitter, 
Het CDA wil de woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom zijn we blij dat de 2 
% extra OZB verhoging terug gedraaid is. Wel stemmen we in met 1,5 % trendmatige verhoging voor 
de komende jaren. 
De grootste stijging van de woonlasten komt door een hogere afvalstoffenheffing. Wij zijn dan ook 
van mening dat het college zich meer in moet zetten om deze naar beneden te krijgen. Dat kan door 
een nog betere scheiding. Een deel van het restafval wat nu wordt verbrandt, zou eigenlijk als 
grondstof aangeleverd moeten worden. Minder restafval betekent minder verbrandingskosten en 
meer opbrengsten van de grondstoffen. Inwoners weten vaak niet dat dit voor hen een voordeel in 
de eigen portemonnee oplevert. Daarom vinden wij dat het college zich blijvend moet inzetten voor 
een goede communicatie met onze inwoners.  
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Eikenprocessierups.  
Er wordt € 31.000 gebudgetteerd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat is hetzelfde 
budget als in 2019. Is dat genoeg, aangezien we in 2019 een overschrijding hebben met 30.000 
euro.? 
We horen van onze inwoners dat er heel  veel overlast is. Met name bij de schoolroutes en in de 
omgeving van recreatiebedrijven of evenemententerreinen zijn er veel klachten. Daarom vinden we 
dat er nu al over nagedacht moet worden hoe we die overlast voor het komende jaar kunnen 
beperken. De CU dient mede namens ons een amendement in. Amendement CU.  
 
In relatie met de eikenprocessie rups denken we ook aan bermbeheer. Het juiste bermbeheer 
vergroot de biodiversiteit, waardoor er minder overlast is.  
In mei van dit jaar hebben we technische vragen gesteld over het bermbeheer in De Wolden. Als 
antwoord kregen we dat het college dit jaar met de raad wil overleggen over het beleid. Het jaar is 
bijna om. Wanneer gaan we dat doen? Wat ons betreft zo spoedig mogelijk.  
 
 
Voorzitter 
Jeugdbeleid/ Sociale domein 
We zien dat veel gemeenten te kort komen in het sociale domein en vooral op de post Jeugdzorg.  
Provinciebreed is er een analyse gemaakt wat de oorzaken zijn van de tekorten in de jeugdzorg.  
Uit dat rapport komen een aantal aanbevelingen en acties. Wij zeggen: College ga hiermee aan de 
slag. 
 
Een tekort voor de jeugdzorg voor het komende jaar heeft het college handig ondervangen door die 
post op Pm te zetten. Maar we moeten wel moet het probleem aan de slag. 
 
Met de begroting wordt geld vrijgemaakt voor extra inzet van School Maatschappelijk Werk voor 12 
plussers in het voortgezet onderwijs. Een prima zaak vinden wij. Preventie en vroeghulp bij kinderen 
leidt niet altijd direct tot een besparing in de jeugdzorg, maar het draagt wel bij aan een besparing op 
kosten gedurende een mensenleven. 
 
Binnenkort gaat de raad samen met het college kijken naar een toekomstige invulling van het Sociale 
Domein. Samen richting geven aan een goede balans tussen geleverde zorg en het beschikbare 
budget. Een prima idee. Wij stellen voor dat dan ook de adviezen van de Adviesraad Sociaal Doemin 
in het traject worden meegenomen.  
 
Financiën/ afronding. 
Voorzitter  
We hebben een begroting voor liggen, die met een aantal ombuigingen en na de komst van de 
septembercirculaire een positief beeld laat zien voor de toekomst. 
Toch zijn er veel onzekerheden. Het Jeugdbeleid is budgetneutraal verwerkt zijn en ook een plan van 
aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups is er nog niet. Daarnaast zijn er landelijke en 
internationale ontwikkelingen, waardoor er een onzeker toekomstbeeld ontstaat. Hiervoor is een 
grote stelpost gemaakt.  
Voorlopig zijn we blij met de uitkomst van de laatste circulaire waarmee een aantal voorgestelde 
ombuigingen niet hoeven in te voeren.  
 
Dank u wel. 
 


