
Opmerkingen begroting 2012.   
 
Inleidend: 
- Helder en goed verhaal. Complimenten daarvoor. Ook de beantwoording van onze 

vooraf gestelde vragen was helder. 
- Meetbaarheid blijft een aandachtspunt, de nieuwe lay-out is wat ons betreft minder 

duidelijk. 
- Scherper ramen heeft goed gewerkt, mag de conclusie zijn gezien het geen ermee 

bereikt wordt. Al zit er natuurlijk ook een grens aan. Begrote posten voor machinaal 
straten halveren heeft zo zijn nadelen is gebleken. 

 
Zorg hebben wij voor de verhoging van de OZB boven de macro-norm. Dat doen wij al 
jaren, en bij ambtelijk navragen blijkt dit vooralsnog geen problemen met het rijk te 
geven. Het is voor de gemeente een belangrijke manier om de begroting sluitend te 
houden. Toch vragen wij nu, gezien de economische situatie, aandacht voor deze 
verhoging. Lastenverzwaring versus voorzieningen behouden. Wij verwachten dat we 
de komende tijd hierin wellicht nieuwe afwegingen moeten gaan maken.  

 
Ondanks dat de algemene reserves in deze periode teruglopen, blijft de stand ervan 
ruim boven het door de Raad gestelde minimumbedrag. Dat we een deel van de reserves 
benutten in deze economisch mindere tijd, heeft onze instemming. 
We zijn blij met het voorstel van het college tot beperkte invoering van WiFi in het 
gemeentehuis. 
 
De maatregelen vanuit Den Haag om onder de 3% norm te blijven, de wet houdbaarheid 
overheidsfinanciën, en het schatkistbankieren is voor de PvdA-fractie een grote bron 
van zorg. Hier wordt de vrijheid van onze gemeente, om de begroting in te richten zoals 
we doen, onder druk gezet. Het college geeft aan de ontwikkelingen op de voet te volgen. 
Vanzelfsprekend wil de PvdA-fractie graag van de ontwikkelingen op de hoogte worden 
gehouden. 
 
Afsluitend: Het college ligt op schema met de uitvoering van de bezuinigingsronde, het 
college heeft vrijwel alle onderwerpen op de politieke termijnagenda van de afgelopen 
twee jaar opgepakt, het college heeft de samenwerking met Achtkarspelen voortvarend 
aangepakt. Dit alles tezamen geeft een basis die stevig genoeg is om ruimte te maken 
voor en te blijven gaan voor eigen keuzes maken, de Fryske of Tytsjerksteradielske 
norm. 


