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Agendapunt 08. Uitgangspunten begroting 2021 en junibrief 

Financieel zakken we door de bodem heen. Later vanavond staan ook gas- en zoutwinning op de 
agenda waardoor er van alles in de ondergrond gebeurt, inclusief bodemdaling. Misschien moeten 
we Midden-Groningen veranderen in Onder-Groningen omdat we letterlijk en figuurlijk door de 
bodem heen zakken.
Al enige tijd is de worsteling die we hebben met de financiële situatie een terugkerend mantra.
Dat we, onder meer vanwege de coronacrisis, nu ook de jaarrekening hebben moeten uitstellen en
daarmee geen compleet beeld hebben van het toch al zorgelijke financiële plaatje maakt het ook 
lastig om concrete uitgangspunten voor de begroting te noemen. Om te weten wat mogelijk en 
niet mogelijk is, moeten we weten waar we staan. Maar dat weten we nu niet. We hebben geen 
idee waar nog ruimte zit, als die ruimte er al is.

– Wat is er al gerealiseerd aan bezuinigingen, lopen we daarmee op schema? Graag inzicht in wat 
al gerealiseerd is en wat nog niet.
– Ook de effecten van de maatregelen om de inkomsten en uitgaven in de jeugdzorg beter op 
elkaar aan te sluiten willen we terug zien. En misschien moeten we de jeugdzorg ook maar eens 
extern gaan doorlichten.
– Naar de begroting toe willen we ook graag goed zicht op tractie. We hebben nu geen goed beeld 
van het wagenpark en de vervangingsinvesteringen zoals die dit jaar bijvoorbeeld zijn gedaan.

De algemene uitgangspunten die zijn genoemd, daar kunnen we niet op tegen zijn. Wel is de vraag 
hoe we de invulling daarvan met elkaar concreter maken.

Wat inkomensverhogende maatregelen betreft: gaan we nog een OZB-verhoging meemaken?
De ChristenUnie vindt dat er echt eerst naar de uitgavenkant gekeken moet worden voordat OZB 
verhogingen weer aan de orde komen.
De eventuele verkoop van aandelen Enexis wordt ook genoemd. Los van de vraag of we er kopers 
voor kunnen vinden in deze tijd, willen wij graag weten wat het strategisch-tactisch voordeel is van
het behouden van deze aandelen. 

Voorzitter, inkomsten en uitgaven lopen al langer uit elkaar, en iedere keer vraagt dat een 
inspanning van College, ambtenaren, onszelf en ultiem ook van onze inwoners om dat weer bij 
elkaar te brengen. Dat lukt met wisselend succes inmiddels al ongeveer tien jaar achtereen. Tel 
daarbij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente en de herindeling bij op, en dan wordt
de vrees dat we door een bepaalde ondergrens heen zakken steeds meer werkelijkheid. We zitten 
volgens ons wel aan onze taks. Na verschillende OZB-verhogingen, bezuinigingsrondes, het zoveel 
mogelijk kostendekkend maken van diensten doen we wat van onze kant nodig is. Maar het blijft 
stopwerk. De lobbys om meer financiële ademruimte te krijgen van het Rijk zijn dan ook hard 
nodig om de gaten te dichten. En dan het liefst structureel.

Met de algemene uitgangspunten kunnen we instemmen, maar we willen dat graag concreter 
ingevuld hebben. Dat vraagt om eerdere, vollediger en betere informatie. Een brief zoals die nu 
voorligt is echt de ondergrens. Minimaler kan niet en daar worden wij niet blij van want wij willen 



onze controlerende rol goed invullen. Financiële informatie die in samenhang en on onderling 
verband wordt gepresenteerd is voor ons belangrijk om van daaruit ook de kaders te kunnen 
stellen. Wanneer dat beter in zicht is ligt  er ook een rol en uitdaging voor ons als raad, die na het 
zomerreces een vervolg krijgt.

En voor dit alles wensen wij het college en ons als raad Gods zegen toe.


