Algemene beschouwingen programmabegroting 2017

Hoe en wanneer worden de kernwaarden van Noordenveld zichtbaar?
Algemeen/financieel
Een sluitende meerjarenbegroting, een tekort van vier ton in 2017 en een slinkende algemene
reserve, dat is na het lezen van de begroting de korte samenvatting van GroenLinks over de
financiële staat van de gemeente Noordenveld.
U gaf vorig jaar aan dat u 2016 ziet als ‘tussenjaar’ om u te bezinnen op noodzakelijke taken en
beschikbare middelen. Onafwendbare en onuitstelbare ontwikkelingen kregen prioriteit. Het tekort
dat zich in 2017 laat zien was te verwachten als we kijken naar het perspectief dat in de
voorjaarsnota 2016 werd geschetst. Toch is het tekort verder opgelopen. In de inleiding vraagt u de
raad eenmalig een beroep te doen op de algemene reserve. Wat bedoelt u hiermee? Is dit een
garantie voor de toekomst dat er geen beroep meer hoeft te worden gedaan op deze reserve?
Verder vinden we het interessant te bekijken welke taken er in het ‘tussenjaar’ zijn uitgevoerd en
welke onafwendbare en onuitstelbare ontwikkelingen voorbij kwamen. En welke, om in de woorden
van het college te spreken, noodzakelijk waren en welke niet. En vooral wat dit betekent voor het
jaar 2017. Het voert ons te ver om op de gehele begroting in te zoomen. Daarom hebben we er een
paar onderwerpen uitgepikt. In de begroting van 2016 werden de kernwaarden groen, duurzaam,
leefbaar, ondernemend en transparant nog nadrukkelijk benoemd. In deze begroting niet meer, wij
hebben desondanks besloten om deze kernwaarden te koppelen aan de onderwerpen die we
aanstippen. Zo kunnen we zien wat er van die kernwaarden is terecht gekomen. En hoe het ze in de
nabije toekomst zal vergaan.
Right to challenge, vrij vertaald: Het recht van inwoners om de gemeente uit te dagen
In de programmabegroting van 2016 lazen we dat invulling gegeven zou worden aan dit recht van
inwoners om de gemeente uit te dagen wanneer zij een goed plan hebben. Echter, in de
programmabegroting van 2017 is hierover niets terug te vinden. GroenLinks is daarom benieuwd
welke ontwikkelingen er in 2016 waren die er toe hebben geleid dat er in 2017 geen woorden aan
zijn gewijd. Uit navraag tijdens de speeddate blijkt dat er intern is gekeken in hoeverre
inwonersinitiatieven betrokken kunnen worden bij de uitvoering van gemeentelijk beleid, dat er
aandacht is voor uitgaande brieven en dat zich één zorgaanbieder heeft gemeld die malafide bleek te
zijn. Er is dus het afgelopen jaar vooral geconstateerd en gereageerd. Maar een actieve benadering
richting inwoners of wijk- en dorpsbelangenverenigingen om dit recht onder de aandacht te brengen
was niet aan de orde. Onze vraag is waarom dit recht niet meer wordt genoemd in de begroting
2017? En wanneer u dit recht actief onder de aandacht gaat brengen en waarom dit tot nog toe niet
is gebeurd. Twee jaar geleden in de begrotingsvergadering is dit recht na initiatief van GroenLinks
door het college overgenomen en in de verordening verwerkt. Eén jaar geleden is er door GroenLinks
een themabijeenkomst voor wijk- en dorpsbelangenverenigingen gehouden. Opnemen in beleid is
één ding, actief omzetten in daden en ‘laten zien’ is het volgende. Er zijn inmiddels veel voorbeelden
in Nederland waar blijkt dat dit recht door het samenspel tussen samenleving en gemeente leidt tot
mooie resultaten. Bovendien krijgt ‘samen ontwikkelen, samen doen’ dan zichtbaar gestalte.
En het doet recht aan de kernwaarden: groen, leefbaar, duurzaam transparant en ondernemend.
‘Noordenveld laat zich zien!’ was vorig jaar het motto van Noordenveld. Weliswaar werd hier
gedoeld op een andere context maar GroenLinks zou het toejuichen wanneer Noordenveld zich
daadwerkelijk laat zien door recht te doen aan de gekozen kernwaarden. GroenLinks daagt u uit om
de kernwaarden zichtbaar te maken.

Leefbaar is een kernwaarde die staat voor vrijheid en gelijkheid in een samenleving waar iedereen
veilig kan wonen en leven. Het hijsen van de regenboogvlag zou een vanzelfsprekendheid moeten
zijn om te laten zien dat Noordenveld een gemeente wil zijn die deze kernwaarde ook daadwerkelijk
onderschrijft en waarmee de keuze voor en bescherming van diversiteit zichtbaar wordt. Ook hier
geen daden van het college. Of het moet de belofte zijn nader onderzoek te doen naar wat het
betekent om regenbooggemeente te zijn. Assen, Emmen, Meppel, Tynaarlo en Aa en Hunze zijn
inmiddels aangesloten.
Duurzaam
Wat vinden we er van terug in de begroting 2017….Onder actuele ontwikkelingen ( blz 32), lezen we
een algemeen verhaal dat we al kennen: ‘duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde.. hoge
ambities die waargemaakt moeten worden… we zullen stimuleren en faciliteren… er wordt gekeken
naar mogelijkheden… er wordt gewerkt aan een visie en aan een programma en… we gaan in
gesprek..’.
Kortom: We lezen dat er intenties zijn om de doelstellingen uit de ‘nota duurzaamheid’ te realiseren.
Vorig jaar was dit ook de intentie. We zijn nu 1,5 jaar verder sinds de ‘nota duurzaamheid’ is
vastgesteld en we zien nog steeds niet dat hier daadwerkelijk prioriteit aan wordt gegeven. Nu wordt
de ‘omgevingsvisie’ genoemd als document waarin aandacht wordt besteed aan de nota
duurzaamheid…
GroenLinks merkt niet dat de doelstellingen omgezet worden in concrete acties. Zo horen en lezen
we voortdurend dat het college in gesprek is en werkt aan een visie. Maar waar is het wachten op?
De ‘nota duurzaamheid’ ligt er!
Daarom wil GroenLinks graag van het college horen welke concrete stappen er in deze
collegeperiode zijn gezet om de doelstellingen te halen en welk resultaat dit heeft opgeleverd! En
verder willen we graag weten welke doelen er aan het eind van deze collegeperiode zijn gerealiseerd.
En wat de concrete plannen zijn. Waar kunnen we op rekenen? Noordenveld wil de duurzaamste
gemeente van Drenthe worden. Hoe gaat u dit realiseren? En hoeveel geld wilt u hiervoor
uittrekken? In het programma milieubeheer op blz. 72 staat geen geld gereserveerd voor duurzame
ontwikkeling. Kunt u uitleggen hoe u de doelstelling wilt halen zonder dat u daar geld voor uittrekt?
Bent u het met ons eens dat de doelstellingen in de nota duurzaamheid ook behoren tot een
noodzakelijke, onafwendbare en onuitstelbare taak?
Een aantal voorbeelden om te illustreren dat aan de kernwaarde duurzaam weinig tot geen prioriteit
wordt gegeven:
 Bij de inkoop van duurzame energie heeft Noordenveld een jaar geleden de boot gemist: Er
is gekozen voor een energieleverancier die niet aan het verduurzamen is en zelfs op de
groene stroomranglijst is gezakt! De raad heeft twee maanden op een antwoord moeten
wachten nadat GroenLinks hierover vragen heeft gesteld,
 Het initiatiefvoorstel van GroenLinks over het mogelijk maken van legesvrije-zonneparken is
nu zeven maanden geleden ingediend en er is nog geen standpunt van het college,
 Een voortgangsrapportage over de ontwikkelingen omtrent duurzaamheid hebben we als
raad nog niet gezien, begin 2016 zou de raad hierover al worden geïnformeerd,
 Er is nog geen datum bekend gemaakt voor de toegezegde informatie-avond aan de raad
over duurzaamheid,
 De gesprekken over het plaatsen van zonnepanelen op het bedrijventerrein lopen nog
steeds..
Wanneer gaat u van ‘zullen stimuleren en faciliteren’, naar ‘stimuleren, faciliteren en realiseren’? Er
wordt naar mogelijkheden gekeken, maar waarom niet ‘we staan hier voor en we gaan dit doen’!

Sociaal domein
Er zijn ook onderwerpen in Noordenveld waarbij we zien dat voortvarend de handschoen wordt
opgepakt door het college. Eén daarvan is de taak om de decentralisaties in te richten en hieraan
uitvoering te geven. Complimenten voor de wijze waarop dit is opgepakt. De fractiespecialisten
worden regelmatig bijgepraat. Tussenjaar 2016 was een uitdaging voor zowel de praktische
uitwerking als het financiële effect. Nu de nieuwe aanbestedingsronde voor jeugd en Wmo loopt, is
het afwachten wat dit brengt in 2017. We rekenen er op dat de informatievoorziening op het niveau
blijft van het afgelopen jaar. We willen benadrukken dat bij resultaat gericht werken vooral de
inwoners tevreden moeten zijn over het resultaat dat vooraf met hen is afgesproken. Kernwaarden:
leefbaar, duurzaam, transparant.
Vluchtelingenbeleid
In de programmabegroting lezen we dat er geld voor de inrichting van een BRP-straat in Veenhuizen
wordt gevraagd. Dit juichen we toe omdat dit tegemoet komt aan een goede dienstverlening voor
mensen die onder moeilijke omstandigheden in Noordenveld terecht zijn gekomen. Wel zijn we
benieuwd naar de ontwikkelingen over het voortbestaan van de noodopvang in Veenhuizen.
GroenLinks is van mening dat er een voorziening moet blijven voor een menswaardige opvang in
Noordenveld. Ook horen we graag wat de intentie is met betrekking tot de integratie van
statushouders. In de verschillende programma’s lezen we hier niets over. Er ligt een mooie
startnotitie ‘vluchtelingen en statushouders, grenzeloos naoberschap’. In de praktijk lijkt ‘Het jaar
van de vluchteling’ gaandeweg het jaar wat uit beeld te raken. We zijn benieuwd naar de voortgang,
de stand van zaken van de beschreven en voorgenomen acties en de successen die zijn te benoemen.
In de startnotitie lezen we dat er in 2016 nog budgetruimte is van € 54.000. En uit uw brief over de
septembercirculaire blijkt dat de decentralisatie-uitkering een positief saldo van € 87.000 oplevert.
Wat gaat u hiermee doen? Kernwaarden: leefbaar, transparant.
Andere actuele ontwikkelingen
*Noordenveld op Fietse, een mooie en ambitieuze ontwikkeling waarbij verschillende partners zijn
betrokken. Echter, er ligt nog steeds geen concrete financiële onderbouwing. En als we kijken naar de
kosten die gemoeid zijn met dit project en deze op onderdelen afzetten tegen de noodzaak, dan zijn
hier wel wat vraagtekens bij te plaatsen. Zeker als we dit vergelijken met de voortgang van het
eerder genoemde punt om te komen tot een klimaat neutrale gemeente. Kernwaarden: Groen,
ondernemend, leefbaar, duurzaam.
*Stichting Mensinge, uitgebreid zijn de fracties geïnformeerd over de stand van zaken van de
stichting. Hier bleek veel over te zeggen. GroenLinks vindt dat kunst en cultuur in Noordenveld
zichtbaar moeten blijven. Kunst brengt leven in de bouwerij. In een land van duizend-en-een
meningen is een flinke dosis reflectie, empathie en creativiteit broodnodig. Kunst is geen franje maar
de aanjager van een open en progressieve samenleving, de creatieve tegenhanger van het efficiency
denken en de verruwing van het maatschappelijke debat. Gelukkig is kunst ook vrij en heeft waarde
van zichzelf. Wat betekent dit nu voor de verwikkelingen rond de stichting Mensinge? Het college
heeft gekozen voor een onderzoek om toe te werken naar een structurele oplossing van de
gesignaleerde financiële en organisatorische problemen. GroenLinks vindt dat vaart moet worden
gemaakt om te voorkomen dat de onrust onder vrijwilligers en directie uitmondt in het einde van
Mensinge. Met respect voor elkaar in gesprek blijven is een voorwaarde om tot een goede oplossing
te komen. Een onderzoek uit laten voeren vinden we niet voldoende. Integraal kijken welke plaats
kunst en cultuur in kan nemen in Noordenveld, eventueel in samenwerking met andere partijen
(zoals museum Kinderwereld), is onze aanbeveling om op de lange termijn de kunst en cultuurwaarden te borgen. En om op energielasten te besparen zijn er ook vast (duurzame)
mogelijkheden…Kernwaarden: Leefbaar, ondernemend, groen, duurzaam.
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