Betoog VOV
Begroting 2017

(Eerste termijn in raadsvergadering 10 november 2016)

Voorzitter,
Bij de behandeling van de afronding Rotbrink en bij de behandeling van de kadernota
heeft de VOV-fractie reeds aangegeven dat zij mee wil denken en inbreng wil leveren om
de meer-jaren-balans van Ommen te verbeteren.
Tijdens de behandeling van de kadernota werden door de VOV-fractie moties en
amendementen ingediend om een bijdrage te leveren aan een positief resultaat voor de
begroting 2017, deze werden echter door het college afgewezen. Des te opvallender en
verbazingwekkender was dat het college bij de behandeling van het centrumplan één van
de afgewezen VOV voorstellen (BIZ belasting) inbracht.
Mede door het feit dat de meerjarenbegroting nog niet op orde was en er voorstellen in
stonden die in tegenspraak waren met het VOV-verkiezingsprogramma heeft de VOVfractie toen besloten tegen de kader nota te stemmen.
Voor mijn fractie geldt dat in de raad besloten moet worden wat goed is voor Ommen.
Voor de VOV fractie is het van het grootste belang dat de financiën weer op orde komen.
In 2018 zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. De VOV fractie wil de nieuw gekozen
gemeenteraad dan niet opgezadeld zien met een niet dekkende meerjarenbegroting.
Om deze redenen heeft de VOV de leden en kiezers geraadpleegd en ruimte (mandaat)
gekregen om op een aantal punten anders te stemmen dan het VOV
verkiezingsprogramma toestaat.
Begroting
De VOV-fractie is ontevreden over de timing van de aangeleverde stukken als
voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Eerst een eerste versie van de begroting,
vervolgens de verwerking van de septembercirculaire en tot slot de uitkomst van de
tweede bestuursrapportage vindt onze fractie een verkeerde gang van zaken.
Daarnaast liet de inzichtelijkheid van de bestuursrapportage te wensen over. We hopen
dat dit een eenmalige gang van zaken is geweest.
De septembercirculaire heeft een positief effect op de voorliggende begroting waardoor
deze een iets positiever beeld geeft ten opzichte van de kadernota, echter, de VOV-fractie
ziet nog geen reden tot juichen.
Het is afwachten wat voor invloed de resultaten van de komende tweede kamer
verkiezingen hebben op de financiën van onze gemeente. In onze financiële situatie is er
beslist geen ruimte voor “koffie dik kijken”.
Wat de VOV fractie betreft juichen we dan ook niet te hard en gaan we de komende tijd
zuinig om met gemeenschapsgeld.
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Rotbrink
Blz 7 4e kwartaal verschillende onderdelen aan de raad voorleggen
Financieel consequenties nog niet inzichtelijk. Wanneer kan de raad een inzichtelijk plan
van het college verwachten ?
Bijstand
De afgelopen jaren is de instroom van het aantal inwoners die bijstand krijgen flink groter
dan de uitstroom. Volgens de tweede bestuursrapportage is er € 250.000 extra uitgegeven
aan deze bijstand-uitkeringsgerechtigden. In het verleden zijn in deze raad enkele moties
aangenomen om mensen uit het bestand te halen zodat ze weer deel kunnen nemen aan
het maatschappelijk verkeer. De VOV-fractie heeft ondernemers gesproken die mensen uit
de bijstand willen aannemen met een baangarantie nota bene maar geen ingang vinden
dit te realiseren.
Wanneer kan deze raad eindelijk een plan van het college verwachten?
Promotie Ommen
De VOV-fractie vindt het van groot belang dat onze gemeente op een positieve en
effectieve wijze gepromoot wordt in de media.
Vanaf 2009 heeft de SPO, later helemaal Ommen, hiervoor
€ 56.500,00 aan subsidie van de gemeenteraad ontvangen.
De VOV fractie vraagt zich al enige tijd af wat er met dit gemeenschapsgeld gebeurd is.
Wij hebben dan ook een aantal keer om de jaarrekening van 'helemaal Ommen' gevraagd
om duidelijkheid te krijgen in de besteding van de subsidiegelden, tot op heden zonder
resultaat. Voor wat de VOV fractie betreft stoppen we nu dan ook met het verstrekken van
subsidie aan 'helemaal Ommen' en vorderen we de € 56.500,00 terug. (of ontvangen we
een overzicht van bestedingen)
Er houden zich veel partijen bezig met de promotie van Ommen waarvan een drietal wordt
gesubsidieerd. Daarnaast worden er activiteiten ontplooid door een aantal nietgesubsidieerde partijen. Ervaring nu leert dat de ene partij niet weet wat de ander doet en
er regelmatig tijd en energie wordt gestoken in het 'zichzelf promoten'. Daarom stelt de
VOV-fractie voor dat er één centrale partij komt die de promotie van Ommen coördineert.
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Verantwoording besteding subsidies.
In algemene zin wil de VOV fractie vanaf heden dat er structureel jaarlijks verantwoording
wordt afgelegd van de besteding van toegekende subsidies.
Communicatie naar burgers over begroting.
Bij de afhandeling van de Drieslag, de grondpositie Ommen en bij de behandeling van de
begroting door het college gedurende de laatste jaren is er regelmatig een te positief beeld
geschetst.
Gevolg is dat de inwoners van Ommen daardoor op het verkeerde been zijn gezet. De
VOV hecht grote waarde aan betrouwbare transparantie tussen gemeente en burgers, dat
vraagt immers een democratisch bestel.
Voor de inwoners van Ommen vraagt de VOV-fractie dan ook aan het college om met een
heldere uitleg te komen hoe deze op voornoemde zaken met een te positief beeld naar
buiten is getreden. Daarin zien we ook graag het beleid geschetst hoe hier in de toekomst
mee om te gaan.
Het advies van de VOV-fractie wat we u willen meegeven: communiceer met als
kernwaarden: eerlijkheid, recht uit het hart en praat niet recht wat krom is en daarbij
minder gebruik makend van communicatieadviseurs.
BOH
In september 2015 is er door het college een tussenevaluatie gepresenteerd over de BOH.
De meerderheid van de raad ging daarmee akkoord, onder andere de VOV-fractie
reageerde kritisch. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en blijven wij met een aantal
vragen zitten.
De VOV-fractie vraagt zich af of het gemeentebestuur zich voldoende kader-stellend
opstelt richting BOH en voldoende heldere opdrachten uitzetten. Om daar op te
antwoorden mist onze fractie voldoende informatie.
Wij zien daarom graag een uiteenzetting tegemoet waaruit blijkt op welke wijze de
Gemeente Ommen haar beleid formuleert ten aanzien van de BOH. Daarnaast vragen wij
het college om een overzicht waaruit blijkt wat er door de BOH wordt uitgevoerd voor onze
gemeente, rekening houdend met de verdeelsleutel van 25/75%.
Als zelfstandige gemeente Ommen met een eigen gemeentebestuur als hoogste orgaan
kan afwijken van het beleid van Hardenberg, onderdeel uitmakend van dezelfde BOH.
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Fusie met Hardenberg
Over Hardenberg gesproken. Het heeft de VOV-fractie bevreemd dat de gemeenteraad
van Hardenberg blijkbaar aanstuurt op een bestuurlijke fusie Ommen-Hardenberg.
Opvallend is dat deze wens bij de gemeenteraad Hardenberg ligt zonder dat dezelfde
gemeenteraad ooit de gemeenteraad van Ommen geconsulteerd heeft.
De VOV-fractie ziet geen enkele meerwaarde in een fusie, tijdens de laatste
ledenvergadering van de VOV kwam duidelijk naar voren dat volgens de leden van de
VOV er niets veranderd is ten opzichte van 1998 – 2001, de periode waarin de burgers
van Ommen zich duidelijk tegen een fusie opstelden.
Als VOV-fractie huldigen wij het standpunt dat Ommen een zelfstandige gemeente blijft en
voeren we op korte termijn in deze raad het debat hierover.
Verkeerssituatie
Bij de behandeling van de verkeersvisie heeft de VOV-fractie het college regelmatig input
gegeven om met name in en rond het centrum de verkeerssituatie te verbeteren. Wij
verzoeken het college in deze op korte termijn met een gedragen voorstel te komen.
Sporthal
De VOV stemt in met de opdracht aan het college om met definitieve voorstellen te
komen voor de realisatie van uitbreiding van sportaccommodatie voor de scholen. Het
voorgestelde krediet is echter geen vrijbrief voor de realisatie van één sporthal met drie
zaaldelen. De VOV-fractie zal bij dit onderwerp de belangen en wensen van de scholen
van het kindplein behartigen. Bij de inhoudelijke behandeling op 17 november a.s. in deze
raad kunt u dan ook de uitwerking van de VOV tegemoet zien.
Glasvezelkabel Ommen-Oost
De aanleg van glasvezel in het buitengebied is inmiddels gestart. Dat is goed voor de
inwoners in het buitengebied en dus ook goed voor Ommen. Maar voorzitter, een deel van
Ommen lijkt buiten de boot te vallen, namelijk het gebied in Ommen-Oost. Voor de VOVfractie vallen de sportvelden op de Westflank en het gebied daarom heen onder het
centrum en daar hoort een goed Glasvezelkabel te liggen. (motie)
Teelt lelies
De VOV fractie verzoekt u om in 2017 daadwerkelijk te handhaven op de teelt van lelies
waar dit niet toegestaan is.
Ook ziet de VOV fractie graag een plan tegemoet op welke wijze Ommen, als millennium
gemeente, bijdraagt aan de vermindering van CO-2 uitstoot.
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Arbeidsmigranten
Op diverse recreatieparken worden recreatiewoningen bewoond door arbeidsmigranten.
Kan het college aangeven welke geëigende belasting hiervoor betaald wordt en wat dit
oplevert? De VOV-fractie mist in de begroting hierover cijfers.
Sociaal domein
Zoals bekend is er over 2015 en 2016 een fors overschot van ca. € 2 mln. in het budget
voor het sociaal domein. Bij meerderheid is besloten dit geld voor de zorg te reserveren.
De algemene reserve van gemeente Ommen bestaat voor ongeveer 40% uit dit overschot
uit de budget. Reden voor de VOV u om een totaalinzicht te vragen hoe dit overschot is
ontstaan.
De VOV-fractie hecht waarde aan een overzicht van de besteding aan zorgaanbod. Uit
stukken en uit het werkveld hebben wij gegevens verzameld die aanleiding geven voor de
VOV-fractie u te vragen ons inzicht te geven in de besteding aan huishoudelijke hulp met
2014 als nulmeting.

Tot zover de inbreng van de VOV-fractie in eerste termijn.

Op basis van het voorgaande betoog heeft de VOV een aantal moties die ik hierbij zal
inbrengen.

Verantwoording besteding verstrekte subsidies
Financiën Sociaal Domein
Promotie Ommen
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