
 
 
 

Algemene beschouwingen 2018 - VVD fractie 
 
 
Voorzitter, 
 
Voor ons ligt de laatste begroting van deze bestuursperiode. Een begroting met een 
(behoorlijk) begrotingsoverschot. Nederland en ook de gemeente Coevorden staat er na 
jaren van crisis weer financieel beter voor.  
 
Alvorens we vooruitkijken, blikt de VVD graag even terug naar de start van deze 
periode. De VVD fractie heeft altijd gestaan voor een gezond, maar realistisch financieel 
beleid. Daar horen ook besluiten bij die financieel gezien grote gevolgen met zich mee 
brengen, maar waar het vorig college, inclusief de 2 nog zittende collegepartijen, 
volledig achter stonden. 
 
Wat ons in die zin tot op de dag van vandaag nog steeds verbaast, is dat dit college en de 
coalitiepartijen de indruk wekken, dat de VVD een financiële, hetzij in negatieve zin, 
erfenis zou hebben achtergelaten. En dat terwijl 2 van de huidige politieke partijen 
zitting hadden in dat vorige college en dus mede verantwoordelijk waren voor het 
beleid. Sterker nog, de VVD had niet eens de portefeuille financiën onder haar hoede! 
Heel bijzonder! Dit gezegd hebbende, ga ik nu over naar de beginperiode van het huidige 
college. 
 
Aan de start van deze periode lag een takendiscussie voor. De VVD zou andere keuzes 
hebben gemaakt, dan deze in beginsel door het huidig college zijn gemaakt. Dat hebben 
wij ook regelmatig verwoord. Ik zeg er expliciet in beginsel bij. Gaandeweg de rit hebben 
wij tot ons genoegen kunnen constateren dat u steeds meer het VVD beleid heeft 
overgenomen! 
 
En voorzitter, ondanks dat onze voorstellen in 2014 weggezet zijn als een ratjetoe aan 
voorstellen of werden afgedaan als een diarree aan moties, kunnen we met elkaar 
constateren dat deze voorstellen inmiddels grotendeels zijn overgenomen. 
 
Om maar een paar te benoemen. De enorme bezuinigingen op de bibliotheken. De 
bibliotheken zouden het moeten doen met € 450.000,-- . Voor de VVD onacceptabel, 
maar voor een meerderheid van deze raad moest en zou dit gaan gebeuren. U bent 
intussen tot inkeer gekomen. 
 
Dan de subsidie op de speellocaties. Een budget van € 50.000,-- hiervoor op te nemen in 
de begroting was onbespreekbaar. En zie daar nu het resultaat: anno 2017 wordt € 
40.000,-- hiervoor vanuit het stimuleringsfonds ingezet. En dan hebben we het nog niet 
over de sport en de bijdragen aan Hofpoort en Stedelijk Museum gehad. 
 
Kortom voorzitter, onze ratjetoe aan voorstellen waren niet zo maar een ratjetoe aan 
voorstellen, maar waren gedegen beleidsvoorstellen. De diarree heeft intussen een vaste 
vorm gekregen! 
 



 
 
 
Dan de voorliggende begroting. U schrijft terecht dat u veel van de inwoners in de 
afgelopen jaren gevraagd heeft en dat er fors is bezuinigd. En wat ons betreft op 
onderdelen zelfs te rigoureus. 
 
Zoals wij al bij de kadernota 2018 hebben geconstateerd, gaat het de gemeente goed. Wij 
vinden dat het ook de inwoners van deze gemeente weer goed dient te gaan. Wij moeten 
constateren dat u bij uw beleidsvoornemens voor het komend jaar hier niet voldoende 
aan heeft gedacht. 
 
Lokale lastendruk 
De wijze waarop u de motie over de verlaging van de lokale lastendruk hebt vertaald in 
uw begroting blijkt dat u dat slechts morrend wenst te doen. Waarom? 

- U constateert dat de algemene reserves op een goed niveau zijn beland; 
- U houdt jaarlijks een risicobudget aan van 1 miljoen euro om de reserves verder 

te laten groeien; 
- U komt met een begrotingsoverschot  

En nog bent u van mening dat de inwoners die al zoveel, en in onze ogen teveel, hebben 
betaald, niet of minimaal gecompenseerd hoeven te worden. 
 
Voorzitter: de VVD staat altijd voor een goed solide beleid en voor reëel begroten. De 
begrotingen vertonen zoveel financiële ruimte, dat de VVD zich afvraagt waar dat voor 
nodig is. Gemeenten moeten een buffer hebben, maar het is niet de taak om het geld op 
te potten: u maakt beleid of u geeft het geld terug aan de inwoners!  
 
En zoals al eerder gememoreerd vindt de VVD dat de inwoners van de gemeente ontzien 
moeten worden. Een verlaging van de OZB is daarbij een goede mogelijkheid.  Deze dient 
dan ook wat de VVD betreft zo laag mogelijk gehouden te worden.  
 
Ook de lokale lastendruk op het gebied van de afvalverwerking, kan wat ons betreft naar 
beneden.  
 
Sociaal Domein 
De ingezette koers in het sociaal domein ondersteunen wij van. Uw beleidsvoornemen 
om volop in te zetten op preventie is een goed, maar geen nieuw uitgangspunt.  
Nog steeds gaat u ervan uit dat de taken in het sociaal domein voor het huidig budget 
moet worden gedaan, maar wordt het gehele budget ingezet. Als u de stortingen de 
afgelopen jaren ziet uit onderuitputting van het sociaal domein, dan bedragen de 
overschotten bijna 10 miljoen euro. Ons inziens kan dit anders bestemd worden.  
 
Daarnaast vragen wij ons af of we op basis van de huidige indicatoren in dit domein enig 
zicht krijgen op de resultaten over enkele jaren? We hebben al eerder onze vraagtekens 
gezet bij de mogelijkheid van de raad om het ingezette budget adequaat te kunnen 
controleren. Kan de wethouder aangeven hoe hij dit ziet en aan welke indicatoren hij 
zelf denkt om het beleid te kunnen controleren?  
 
 
 



 
 
Stimuleringsfonds dorpen en wijken  
Wij zijn geen voorstander van het stimuleringsfonds. Er is de afgelopen jaren hard op tal 
van fronten bezuinigd, en dat terwijl er volop geld overblijft in het stimuleringsfonds. In 
2016 is € 150.000,--, de helft van het totale budget, van dit fonds doorgeschoven naar 
2017. Voor dit jaar zit € 700.000,-- in de pot. En ook nu ziet het er naar uit dat een groot 
deel van dit budget onbenut blijft. Voor de VVD absoluut onbegrijpelijk en niet uit te 
leggen aan de inwoners en diverse (sport-)verenigingen!  
 
Bovendien valt een deel van de wijken of dorpen buiten de boot, omdat zij zich op de een 
of andere wijze moeilijk kunnen organiseren, waardoor geen projecten tot stand komen, 
terwijl er wel behoefte is dat er in die wijk of dorp iets gebeurt.   
 
Dorpsbudgetten 
Het is op zich prima een deel van de verantwoordelijkheid bij de dorpen en/of wijken te 
leggen. Wat de VVD betreft moet er echter sprake zijn van een duidelijke cocreatie: wat 
kan een dorp/wijk zelf en wat kan de gemeente hierin betekenen. Dan pas wordt 1+1 = 
3.  
 
U legt met uw beleid wel een behoorlijk zware last bij de besturen van de verenigingen 
van dorpsbelangen. Zij moeten gaan over het budget en de ingediende projecten. Zo mag 
er per dorp 2 projecten ingediend worden. Maar wat te doen als er meer dan 2 projecten 
worden aangedragen?  De besturen moeten dan de keuzes gaan maken. En dat leidt ons 
inziens alleen maar tot teleurstelling en in het ergste geval tot tweespalt in het dorp.  
 
Wij zijn dan ook wel benieuwd hoe de andere partijen hier tegen aan kijken.   
 
Wegenonderhoud en Groenvoorziening 
Het wegenonderhoud en de groenvoorziening zijn de VVD zoals u al weet een doorn in 
het oog. Er is hierop te fors en te veel bezuinigd. Mondjesmaat herstelt u uw fouten en 
ondanks deze inspanningen blijft het wat ons bij teveel lapwerk en geen structurele 
aanpak. 
 
De gemeente Coevorden is een toeristische gemeente, waarbij het beeld van de 
gemeente bepalend is voor de toerist. De groenvoorzieningen moet er goed en verzorgd 
uitzien. Dat bevordert mede de aantrekkelijkheid en zorgt voor herhaalbezoeken van de 
toerist.  
 
Stel het budget voor groenonderhoud bij tot op onderhoudsniveau B en ga dan eens 
experimenteren met alternatieven van beheer en onderhoud, maar zorg eerst dat de 
middelen aanwezig zijn die recht doen aan datgene wat de inwoner en toerist van de 
gemeente verwacht. 
 
Graag horen wij de mening van de andere partijen hierin. 
 
Toeristenbelasting 
Wat betreft de toeristen belasting gaat u ervan uit dat deze in 2019 verhoogd wordt met 
€ 0,05 eurocent. Dat is niet wat is afgesproken. Vanaf 2019 zal het tarief € 1,20 moeten 
bedragen.  



 
 
 
Wij hebben reeds eerder aangegeven dat verhoging van de toeristenbelasting niet nodig 
is. Naast dat er al jaren een te lage opbrengst was begroot, doordat u het aantal 
overnachtingen veel te laag had ingeschat, bent u naar onze mening nu ook weer veel te 
voorzichtig. Wij willen voor 2019 onze handen vrijhouden, en als het niet nodig is de 
kosten voor de toeristische sector te verhogen.  
 
Perceptiekosten reclamebelasting en BIZ 
Als waardering voor het vele werk dat de middenstand en het overige bedrijfsleven 
verricht, willen wij voorstellen de perceptiekosten voor de reclamebelasting en de BIZ 
voor rekening van de gemeente te laten vallen. Laat de opbrengsten 1 op 1 terugvloeien 
naar de betrokken organisaties. Met hun activiteiten ontlasten zij een deel van het werk 
van de gemeente en hun inspanningen komen ten goede aan de werkgelegenheid, 
veiligheid en aantrekkelijkheid.  
 
Graag horen wij de reactie van de andere partijen hierop. 
 
Formatie grensoverschrijdende samenwerking 
De VVD ondersteunt de extra formatie die nodig is voor de grensoverschrijdende 
samenwerking, met name voor de kansen die er liggen in de samenwerking met 
Niedersachsen. Het verbaasde ons echter vorige week te horen op Radio Drenthe dat de 
heer Stam, regiodirecteur van Prorail niet op de hoogte van de plannen van deze 
spoorlijn was. Wellicht dat de wethouder dit nader kan toelichten?  
 
Overige ambities en ontwikkelingen. 
Terecht geeft u ons een inkijk in een aantal ontwikkelingen die gaan komen, maar 
waarvoor de benodigde middelen nog niet (volledig) in kaart zijn gebracht. 
 
Zuidelijke ontsluitingsweg 
Ten aanzien van de zuidelijke ontsluitingsweg had de VVD intussen toch al wat grotere 
stappen verwacht. 4 jaar geleden was dit al ingezet en waren toezeggingen gedaan 
vanuit Jarola en andere ondernemers. Het betreurt ons dat dit zo lang op zich laat 
wachten. 
 
Centrumvisie 
Onze complimenten over de aanpak van de centrumvisie tot zover. De raad is goed 
meegenomen in dit proces. Nu is het zaak dat overgegaan wordt tot actie. We zien het 
voorstel hiervoor dan ook graag spoedig tegemoet. 
 
Vierkant voor werk/ Dutch Techzone 
Dit project bevat diverse onderdelen. In onze optiek krijgt de bedrijvenregeling te veel 
de overhand en zou veel meer ingezet moeten worden op de andere onderdelen.  Daar  
horen of zien wij te weinig van terug.   
 
De plannen voor de andere onderdelen wachten wij met belangstelling af. 
 
 
  



 
 
Voorzitter,  
Samenvattend kunnen wij concluderen dat u gaandeweg steeds meer het VVD-beleid 
heeft gevoerd. De stap die volgens de VVD nu gezet moet worden is dat het overschot 
terugvloeit naar de inwoners en/of ondernemers of u komt met gedegen nieuw beleid, 
dat de gemeente Coevorden vooruit brengt.  
 
Wij danken u, en dan met name de ambtelijke organisatie, voor de heldere wijze waarop 
u ons geholpen heeft de begroting te bespreken. De opzet en de wijze waarop u de 
begroting presenteert verdient alle lof. Ook het feit dat de gemeente Coevorden er weer 
beter voorstaat, doet ons deugd. 
 
De gemeente heeft weer spek op de ribben, maar we moeten ervoor waken dat de BMI-
index van de gemeente niet teveel stijgt, zodat we met elkaar gaan denken dat dit wel 
een erg dik spaarvarken is geworden.  
 
 
Irma IJdens-Talens 
VVD-Fractie 
 


