
Betoog Themabegroting 2021.

Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over 2021 , inclusief het meerjarenperspectief 2022-2024. 
Tevens stellen we vast de uitgangspunten voor de mutaties van tarieven van de gemeentelijke belastingen 
en heffingen.

Volgens de Gemeentewet (art 189) heeft de raad expliciet als taak om ervoor te zorgen dat er geen 
financieel tekort is. (De begroting moet in ieder geval meerjarig sluitend zijn).

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om hier aan te voldoen, (reden is bij een ieder bekend). GB 
Heerenveen kan zich dan ook vinden in de begroting en het gewijzigde meerjarenperspectief wat voor ons 
ligt. GB Heerenveen wil ook de complimenten over brengen aan het college dat het gelukt om uitvoering te 
geven aan de motie Sociaal domein. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad op 02 juli jl. Ook zijn 
we content met het geld wat op de plank ligt is voor het fonds vitale kernen.

Minder blij zijn wij met het uitstel van de verduurzaming van de gemeentelijke huisvesting. Het is immers 
een wettelijke plicht. We kunnen en mogen dit op de lange baan schuiven, maar we moeten een keer deze 
financiële pijn nemen. GB Heerenveen begrijpt overigens wel de keuze en de tijd die hiermee gekocht 
wordt.    As it net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t kin.

Voor de langere termijn maakt GB Heerenveen zich wel zorgen. Op korte termijn hebben we de problemen 
voor ons uitgeschoven door een greep in de algemene reserve omdat het risicoprofiel van de gemeente 
naar boven is bij gesteld. We zullen een keer met het water voor de dokter moeten komen. Ons 
ambitieniveau is groter dan onze financiële polsstok lang is.

Als raad moeten we voor de lange termijn ingrijpende beslissingen nemen. Deze hobbel zal al genomen 
moeten worden met het vaststellen van de perspectiefnota zomer 2021.

We zullen keuzes moeten maken, wat gaan we wel en wat gaan we niet doen. Als voorbeeld noem ik het 
gemeentehuis. Op de lange termijn lopen we risico’s in de grondexploitatie, Heerenveen beter bereikbaar 
maar ook de verbonden partijen. We zullen het genereus sponsoren van Thialf, Sportstad, SC Heerenveen 
opnieuw tegen het licht moeten houden. Wat doen we met het fietsplan?  (wel of geen fietssnelweg op 
korte termijn. Allemaal zaken waar we ingrijpende beslissingen over moeten nemen als raad. Geachte 
toehoorders GB Heerenveen maakt zich grote zorgen over de mienskip als gevolg van Covid-19.  Dorps- en 
buurthuizen, sportverenigingen etc. etc zullen alles op alles moeten zetten om het voorziening niveau in 
stand te houden.  Als gemeentelijke overheid moeten we hierin blijven faciliteren. De leefbaarheid van wijk 
en dorp staat op het spel.  GB Heerenveen vreest maatschappelijke ontwrichting op lange termijn als we 
hier niet op tijd op in spelen. We kunnen en mogen al die vrijwilligers niet in de steek laten. Dit vertrouwen 
moeten we ook als raad uitspreken. Graag een reactie van het college hierop. Tevens willen wij van het 
college wanneer in Nieuwehorne weer bouwkavels beschikbaar komen op de Fjilden.  Je moet het ijzer 
smeden als het heet is. Graag concreet hier een antwoord op.

Tot slot voorzitter, GB Heerenveen is content over het thematisch raadsakkoord, content met wat we 
hierover met elkaar hebben bereikt. De lokale democratie is in onze ogen versterkt. Over de ontwikkeling 
van centrum wijken en dorpen zijn we met de inwoners in gesprek of het heeft al plaats gevonden. Met 
onze inwoners willen wij ook  in gesprek over de keuzes op lange termijn. Dit zijn keuzes met gevolgen voor 
onze inwoners, dat is de reden dat wij dan ook een motie hierover indienen.
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