
Kadernota 2022

Voorzitter,

Voor ons ligt de laatste kadernota van deze bestuursperiode, een periode 
waarin ambities zijn waargemaakt en waarin tevens een uiterste inspanning 
moest worden geleverd om Borger-Odoorn door de Corona crisis te loodsen. 
We zijn in deze periode van krimp naar groei gegaan en dat biedt nieuwe 
kansen voor met name wonen en onze voorzieningen,

We kunnen er trots op zijn dat de voorbereiding van de begroting  2022 tevens 
een “warme” overdracht zal zijn naar een nieuwe raads- en bestuursperiode. 
De financiën zijn ook meerjarig op orde  en er is ruimte voor investeringen en 
nieuwe initiatieven. Dit college verdient daarvoor op het eind van de periode 
wat de VVD betreft dan ook een pluim voor. 

De VVD omarmt de intentie om in de toekomst een meerjareninvesteringsplan 
samen te gaan stellen. Er kan dan tijdig financiële ruimte worden gemaakt voor 
grote renovaties of nieuwbouw,  met name op het gebied van sport maar ook 
voor de huisvesting van ons onderwijs. 

De eerder genoemde groei biedt kansen die we moeten zien te verzilveren, 
met name op het gebied van wonen. Mogelijkheden voor bouwen voor alle 
doelgroepen in de diverse dorpen moeten dan ook worden benut. We vinden 
als VVD dat hier nog wel wat meer vaart achter mag, en ook dat we bouwen 
meerjarig perspectief moeten zien. Ontwikkeling van het al jaren lege 
“Strijkijzer” terrein in Borger moet wat de VVD betreft ook in beeld komen, net 
als alle in- en uitbreidingsmogelijkheden in alle dorpen. Graag horen we van 
het College een doorkijkje in de actuele stand van zaken.

Voorzitter,



De VVD fractie kan instemmen met de beslispunten 1 t/m 4 van deze 
kadernota. Genoemde ambities en speerpunten zijn in lijn met het 
bestuursprogramma. We kijken uit naar de uitvoering. Bij punt 4 over de 
toeristenbelasting nog graag een opmerking willen toevoegen. Hoewel de 
toeristenbelasting geen doelbelasting is, vinden we wel dat met de extra 
middelen geïnvesteerd moet worden in voorzieningen voor de sector.  Waarbij 
het mes aan meerdere kanten kan snijden, immers van goed onderhouden 
paden, wegen en voorzieningen maken onze inwoners ook graag gebruik.

Beslispunt 5 betreft de reactie van de raad op de bestuurlijke 
bestedingsvoorstellen.

We prioriteren als VVD graag een aantal voorstellen:

Sportpark Odoorn: Staat al lang op het verlanglijstje, met name natuurlijk bij 
de sporters/gebruikers van het park. Ook het leefgebied Odoorn verdient een 
kwalitatief goede buitensportvoorziening.

E-bike/ fietspaden project: Ervan uitgaande dat ook zonder batterij gebruik 
van deze paden gemaakt kan worden, vinden we dit een zeer gewenste 
ontwikkeling. Drenthe is de fietsprovincie bij uitstek is, het toeristisch 
aantrekkelijke Borger-Odoorn maakt daar zeker een belangrijk deel van uit. 
Goed onderhouden voldoende brede fietspaden zijn dan ook een belangrijke 
voorwaarde voor toenemend fietsverkeer. We gaan er vanuit dat er ook 
aandacht is voor de snelfietsroute door onze gemeente, richting Emmen, maar 
ook Groningen, zodat ook het woon/werk en scholieren verkeer per fiets 
letterlijk de ruimte krijgt.

GVVP: Er liggen voldoende initiatieven ter verbetering van de 
verkeersveiligheid op de plank die uitvoering verdienen. Voorbeelden die wat 
de VVD betreft aandacht verdienen zijn de (scholieren) fietsroute vanaf de 
mondenweg richting Ter Apel, alsmede het kruispunt Valtherweg/Hoofdstraat 
in Exloo nabij Eko Tours. 

IBOR: (integraal beheer openbare ruimte) 

Tot en met 2023 is structureel 1 miljoen extra per jaar voor onderhoud van met 
name wegen in de begroting opgenomen. Als VVD vinden we het van belang 
dat we doorgaan op de ingeslagen weg en dus ook na 2023 extra blijven 
investeren om verdere onderhoudsachterstanden te voorkomen.

Voorzitter,



Met voorgaande bijdrage geeft de VVD fractie ongetwijfeld mede vorm aan de 
begroting 2022. Een jaar waarin we hopelijk de Corona crisis achter ons kunnen 
laten en kunnen focussen op de ontwikkeling van de economisch belangrijke 
sectoren zoals landbouw en toerisme en recreatie. En naast economie ook met 
nog meer aandacht voor en met onze inwoners duurzaam aan de slag kunnen 
in een gemeente waar het goed wonen en leven is.

Dank voor uw aandacht!

Namens de VVD fractie,

Erik Huizing

 


