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Raad 30-5-2013 

Meneer de voorzitter: 
 
In de commissie is een en ander al uitgebreid aan bod geweest. Het gaat naar 
verhouding goed met Slochteren. De accountant is tevreden, wij zijn tevreden, de raad 
is volgens mij tevreden, dus waar zullen we het nog over hebben.  
 
Dat zijn twee wat de PvdA betreft nog één opmerking, twee zaken en de bestemming 
van het overschot.  
Eerst de opmerking maar. Het voorspellend vermogen …. Dan weet u allen waar het 
over gaat. In deze tijd is dit natuurlijk erg lastig. We zullen het dit najaar weer gaan 
hebben over de financiële cyclus van de gemeente. Daar komt dit wat ons betreft weer 
langs. Een idee is bv een lijstje met nog niet afgewikkelde claims en declaraties met 
inschatting van de omvang. In het verleden heb ik dit al eens genoemd. 
 
Dan de twee zaken. Is de algemene reserve hoog genoeg om er iets uit te halen en 
terug te geven aan de bevolking en zo ja hoe. 
 
MdV: Wij als PvdA vinden de reserve meer dan voldoende om na te denken over 
zaken, die we eenmalig voor onze gemeente kunnen doen en waar de bevolking echt 
iets aan heeft. Je kunt discussiëren over de omvang en dat zal ongetwijfeld vanavond 
nog gebeuren, maar wij stellen voor om even uit te gaan van een ton of mogelijk nog 
wat meer. De algemene reserve blijft dan ruim voldoende. Mdv, het is dan wel van 
belang, de ingezette ontwikkelingen van de perspectiefwissel en de visie Slochteren 
niet in gevaar te brengen. Dus geen uitstel van maatregelen en geen zaken, die later 
gevolgen hebben voor de exploitatie. Dat is niet in het belang van onze burgers, die dit 
anders later op hun brood krijgen. 
 
De discussie over de financiële situatie kan niet losgezien worden van de mogelijke 
herindelingen. Uitgangspunt zou wat ons betreft een bij de betrokken gemeentes zo 
gelijk mogelijke startsituatie moeten zijn. Voor deze discussie is het nu veel te vroeg, 
maar het is niet verkeerd dit in het achterhoofd te houden. Potverteren is wat ons 
betreft niet aan de orde. We zouden dit voorstel ook zonder herindeling hebben 
gedaan. Uit coalitie overleg afgelopen dagen blijkt dat ook de andere coalitie partijen dit 
ondersteunen. 
 
Dan eerst de bestemming: 
 

Grenzeloos 

gunnen 

100000 Volgens ons goed idee, mits er duidelijk wordt, wat wij er voor doen 

en gaan doen. Het gaat om het belang van onze inwoners. 

Grenzeloos 

gunnen 

100000 Dorpsverenigingen, mits deze ook hun nieuwe rollen goed oppakken. 

Dit moet dan een van de zaken worden, die we bij de herindeling gaan 

inbrengen als een goed model. 

Decentralisaties 400000 Experimenteren en participatie. (Zal wel een min of meer eenmalig 

investering in mensen moeten zijn) Ook hier graag een smarter plan 

Eemskanaal 60000 Verschuiving onderhoudsbudget (Extra?) Kan dat niet uit gewone 
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budget? 

Riool en afval 167000 Eerst naar reserve oké, dan besluit bij GRP terug of niet. Terug kan nu 

toch niet. De hoogte heeft op termijn weer een relatie met de 

herindeling! 

Toevoegen SR 95000 Saldireserve (Niet nodig!) 

 

MdV, in de commissie vergadering heb ik alle fracties gevraagd om met ideeën te 
komen voor de besteding van zeg maar 1 ton extra geld. Daar zijn veel voorstellen op 
gekomen: Ik noem even alleen de al bekende zaken. 
 
 
 

Slochterdiep (CDA) Op zich een goed idee, maar volgens ons zit dat al in 
de planning en het budget. Het waterschap moet 
alleen opschieten. Wij verzoeken het college dit nog 

eens aan te kaarten. 

Starterslening (GL/D66) Deze discussie is al eens gevoerd. Nog steeds denken 

wij, dat dit niet of nauwelijks invloed heeft op een 
verbetering van de woningmarkt. Starters kopen 
geen nieuwbouwhuis muv Meerstad en de 

duurzaamheidslening kan al voldoende ondersteuning 
zijn. Meerstad heeft al iets al een starterslening. 

Slochteren kern Hier is al voldoende voor gereserveerd blijkt bij 
navraag. Mogelijk wel ooit nog eens een extra 
afschrijving, maar die kunnen we dan wel betalen. 

Tjuchem en fietsroute De sluiting van de school heeft gevolgen voor het 
dorp en vooral voor de kinderen, die nu andere 

schoolroutes krijgen. Navraag leert, dat wanneer het 
dorp een plan maakt, (Hulp gemeente gewenst) dat 
er dan voldoende mogelijkheden zijn voor 

cofinanciering en de gemeente haar deel op zich zal 
nemen. Nu reserveren is niet direct noodzakelijk. 
Nader overleg is ook nodig over andere gevolgen van 

de sluiting. Daar roepen we het college dan ook 
nadrukkelijk toe op. 

Re-integratie en 
onderzoek granieten 
bestand (Medisch) 

Een goed plan. Investeren in de samenleving en 
mensen, die geheel vast zitten draagt bij aan het 
geluk van mensen. Nu kan het nog. Juist deze groep 

krijgt erg weinig aandacht met al het nieuw beleid, 
dat juist gericht is op werk, werk, werk. M.d.V 
Wanneer er ook aandacht is voor medische aspecten, 

dan blijkt uit ervaringen, dat er naast een verbetering 
van deelname aan het maatschappelijk verkeer er 
ook een aantal cliënten zullen zijn, die na een wat 
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langere periode zelfs een baan vinden. Het zal 
duidelijk zijn dat wij als PvdA dit een uitstekende 
investering vinden. 

Promotie  Kan nog één keer en past wel bij de doelen, die de 
raad en het college zich gesteld hebben. Is 1 van de 

zes. 

Leefbaarheidsfonds Injectie extra vullen. Blijft wel eindig. Dit is ook een 

vorm van teruggeven van geld, die een investering is 
in de Slochter samenleving. Wij zijn er voor.  

 
MdV, het college zal een en ander nog handen en voeten moeten geven. Dan kan het 
uitgewerkt aan de orde zijn bij de zomerbrief. De coalitie kan zich vinden in deze 

doelen, maar dat zullen ze zelf nog wel aangeven. 
 
MdV het zal duidelijk zijn, dat wij akkoord gaan met de jaarrekening afgezien van een 
aanpassing van de bestemming. 
  
Duwmdv. 


