
Programma Begroting 2017en Najaarsnota2016 

Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u 
die meeluistert. 

Wij hebben in juni van dit jaar onze algemene beschouwingen de titel “Perspectief  
voor Stadskanaal” meegegeven.   

Ook hebben wij u toen gewezen op God die de wereld zo lief had dat hij zijn enig 
Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in hem geloofd niet verloren gaat maar 
eeuwig leven heeft. Dat is volgens ChristenUnie Stadskanaal pas echt perspectief.  
Wij willen ook nu weer een constructieve bijdrage leveren.  

Wij willen u als college en de ambtenaren bedanken voor de voorliggende 
programmabegroting. Een duidelijk stuk waar veel werk in zit mede doordat ook de 
opzet is veranderd. We zien een aantal zaken die genoemd zijn tijdens de Algemene 
Beschouwingen terug in deze begroting waarvoor onze dank. Na aanleiding van onze 
opmerking vorig jaar zagen wij een duidelijk overzicht in de kanaalstreek over 
inkomsten en uitgaven onze complimenten. 

Voor dat wij de programmabegroting vaststellen eerst iets over de najaarsnota. We 
zien in de najaarsnota geen herziene meerjarenraming. Die zien we in de 
programmabegroting. Daar komen we later nog over te spreken  Toch een aantal 
opmerkingen. 

Dankzij de positieve financiële mutaties in deze najaarsnota komt het 

begrotingssaldo op 601.000 positief . 

Het te verwachten rekening resultaat is 720.000 

Voorzitter een aantal zaken. Jaren spreken wij al over onder uitputting van diverse 

zaken. Ook nu zien we bijvoorbeeld bij de mantelzorg dat gelden niet benut worden.  

Zeker op dit punt omdat wij de mantelzorgers hoog hebben vinden wij dit niet 

kunnen. Dit is nu al het tweede jaar. Voor ons is het heel belangrijk dat deze 

middelen terecht komen bij deze kwetsbare groep. Voorzitter de ChristenUnie roept 

het college op ander beleid te gaan voeren zodat volgend jaar de gelden wel besteed 

worden. Kunt u zich in dit voorstel vinden? Ook vragen wij aan de andere partijen of 

zij met dit voorstel kunnen instemmen. 

Voorzitter, we zien een afwaardering in de paragraaf grondbeleid. De ChristenUnie is 

tevreden met het feit dat u kijkt naar verkoop van niet strategische gronden als 

pachtcontracten aflopen. Dit is in overeenstemming met hetgeen u toegezegd heeft 

in 2015. 

 

 



Nog een aantal opmerkingen na aanleiding van de programmabegroting. 

We hebben allemaal tijdens de presentatie van de begoting de oorzaak van de 
achteruitgang, en de maatregelen om een positieve begroting te krijgen gehoord. De 
rek om te bezuinigen is eruit. Ruim 10 miljoen is er in de laatste jaren bezuinigd. Ook 
onze algemene reserve krimpt en wij willen niet dat de ondergrens van 8 miljoen in 
gevaar komt. Ons weerstandsvermogen loopt terug. Risico´s zijn toegenomen en er 
is minder bestedingsruimte voor nieuw beleid.  De wensen die in het voorjaar bij de 
Algemene Beschouwingen zijn genoemd zijn nu niet allemaal gedekt in de begroting 
en meerjarenraming.  

Voorzitter wij als ChristenUnie hebben het er al eerder over gehad. De ondergrens 
van 8 miljoen in de Algemene Reserve.  Deze grens is door ons afgesproken reeds 
ver voor de invoering van de decentralisaties. Vindt u als college en dit vragen wij 
ook aan de andere partijen in de raad het nu geen tijd worden dat deze grens 
opgehoogd dient te worden? 

Er zijn extra maatregelen genomen, bezuinigingen worden doorgevoerd om de 
tekorten te minimaliseren. Als dit niet was gedaan hadden wij een tekort gehad in 
2017 van 1,2 miljoen. En oplopend naar 1,6 in 2020.  Nu is er een positief overschot 
van 267.000 euro in 2017 tot 0,8 miljoen in 2020. Structureel sluitend.  

Voorzitter ik wil naar de extra verhoging van 12 % OZB. U begrijpt dat wij als 
ChristenUnie hier niet vrolijk van worden.  Wij begrijpen echter de inzet van u als 
College om dit te doen. Dat desondanks de gemiddelde lastendruk voor onze 
inwoners toch nog daalt is voor ons reden om hier dit jaar akkoord mee te gaan. 
Voor ons is en een gedegen verantwoord financieel beleid namelijk ook van groot 
belang. 

We willen echter een motie indienen met betrekking tot de 1% boventrendmatige 
verhoging van de OZB. Wij willen volgend jaar omstreeks deze periode bij de 
begrotingsbehandeling van 2018  vaststellen  dat de boven trendmatige verhoging 
(de 1% dus) van de OZB komt te vervallen. Hiervoor willen wij een motie indienen. 
(tekst voorlezen) 

We lezen dat er in 2017 een aanpassing van de tarieven mbt. begrafenisrechten zal 
worden gedaan. Wat ons betreft hoeft dit zoals u bekend is niet kostendekkend te 
zijn. 

2017 zal ook een belangrijk jaar worden ten aanzien van de besluitvorming over de 
zwembaden en de sport accomodaties. Wij spreken ons nu hier niet over uit. Wij zijn 
wel zeer benieuwd naar het nader onderzoek mbt. de zwembaden naar aanleiding 
van het voorstel van zwembad de Horsten te Musselkanaal om een dorpsbedrijf te 
ontwikkelen. 

Voorzitter op pagina 27 zien wij een aantal indicatoren staan. Wij als ChristenUnie 
maken ons hier toch wel zorgen over. Als eerste wil ik noemen het relatief verzuim 
van jongeren dat wel ingeschreven staat maar ongeoorloofd afwezig is.  



Ook de andere jeugdindicatoren doet ons schrikken. Bij de avond Sociaal Domein 
werd hier ook al naar verwezen.  Voorzitter wij horen ook vanuit het veld dat er een 
toename is van het aantal vechtscheidingen. Is u dit ook bekend.  Zoals u weet is 
daar door ons als raad een motie voor ingediend (2 juni 2014).  Is er een link te 
leggen tussen de vechtscheidingen en de jeugdproblematiek in zijn algemeenheid.  

Voorzitter in de krant lazen wij dat met betrekking tot een haven in Stadskanaal een 
bedrag genoemd wordt van 3 miljoen. Laten we direct duidelijk zijn. Dat is een 
bedrag dat wij er niet voor over hebben. We vragen ons zelfs af of een voorstudie 
nodig is ieder onderzoek kost weer het nodige. Dan zijn er wel andere zaken danwel 
voorzieningen die wat ons betreft voorrang genieten.  

Voorzitter, wij hadden als ChristenUnie graag gezien dat alles gerealiseerd wordt. We 
weten ook dat dat op dit moment financieel gezien lastig is. Zoals het nu lijkt zullen 
de windmolens in het mondengebied er komen. College wij vragen u om zich hard te 
maken om hier te pleiten voor compensatie voor onze inwoners. We denken hierbij 
aan werkgelegenheid en structuurversterking zoals de spoorverbinding Veendam-
Stadskanaal-Emmen. 

Voorzitter hier wil ik het in eerste termijn bij laten. 

Rest mij nog te zeggen dat wij iedereen, raad, college, ambtenaren en inwoners van 
onze mooie gemeente Gods zegen toewensen. 


