Begroting 2007
(statenstuk 2006-244)
Vz. de begroting 2007 is de tweede begroting waarin we werken met doelen, indicatoren en
streefwaarden. Nog niet alle vakjes zijn ingevuld. Zo heeft de gedeputeerde voor het jeugdbeleid
ons verzekerd dat in 2008 de wachtlijsten in de jeugdzorg tot nul gereduceerd zullen zijn.
Dit vinden wij een loffelijk streven. Wij kunnen hiermee instemmen, maar constateren tegelijk dat
er dan nog veel werk te doen is als de gedeputeerde er naar streeft dat er in 2007 geen enkele
jongere langer dan negen weken op hulp van Jeugdzorg Drenthe hoeft te wachten.
Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt, dat Drentse jongeren in de eerste helft van 2006 soms
wel 18 weken moesten wachten voor er sprake was van een indicatie en een plan voor
daadwerkelijke hulpverlening. Het baart ons zorgen dat vooral kinderen in de leeftijdscategorie van
1,5 tot 12 jaar, die in aanmerking komen voor daghulp, hiervan de dupe zijn.
Ook het onderdeel handhaving en openbare orde laat in de begroting veel te wensen over. Pas in
2007 zal gestart worden met een integraal veiligheidsplan. Dit vinden wij aan de late kant.
Vz. Natuurlijk zijn er hier en daar opmerkingen te maken bij de gehanteerde indicatoren of na te
streven doelstellingen, maar belangrijker is de vraag of wij met de opzet van deze begroting zicht
kunnen krijgen of de nagestreefde doelstellingen bereikt zijn, of dat wij dit uiteindelijk zullen na
moeten zoeken in achterliggende nota's. Voorzover wij dit kunnen beoordelen geeft de begroting
ons hiertoe nog te weinig inzicht. Het jaar 2006 is nog niet voorbij, dus de resultaten over het
huidige begrotingsjaar zijn nog niet vast te stellen, en het college is hier dus ook niet op af te
rekenen.
Vz. Dan enkele opmerkingen over het financiële beeld:
In het voorwoord op blz.3 van de begroting staat dat u in financiële zin nog niet alle middelen een
bestemming heeft gegeven. Dit suggereert dat de begroting met een positief saldo van baten en
lasten sluit. Echter in het overzicht van baten en lasten, tevens de meerjarenraming 2007-2010 op
blz. 250-262 eindigen alle jaren met een saldo van nul euro.
Hoe is dit met elkaar te rijmen?
De saldo die u eigenlijk bedoeld staan op blz. 262 van de begroting;
2007 heeft daarbij een saldo van bijna 5 miljoen (4.817.952),
2008 van ruim 6 miljoen (6.034.575)
2009 van bijna 2 miljoen (1.769.310)
en 2010 ruim 3,5 miljoen (3.573.854).
Evenals bij de begroting 2006 zetten wij hier de nodige vraagtekens bij. Het werkelijke saldo volgt
heel simpel uit een vermogensvergelijking, het werkelijke saldo is een toe- of afname van het eigen
vermogen. Deze gegevens vinden wij op zowel blz. 245 als blz.270 van de begroting 2007.
Bekijken we deze cijfers dan komt het verwacht tekort in:
2007 uit op ruim 4 miljoen euro (4.123.570)
in 2008 is er een tekort van bijna 4 miljoen euro(3.760.484)
en in 2009 een tekort van ruim 1,2 miljoen (1.211.455).
We willen u erop attenderen, dat een begroting met een negatief saldo betekent, dat er meer geld
wordt uitgegeven, dan er binnenkomt en dat het verschil geleend zal moeten worden. Dit betekent
extra rentekosten, bij een rente van 5% zal dit in 2009 oplopen tot 4,5 ton.
(een nadelig saldo van 2007 van 4.123.570 euro bij een rente van 5% = 206.178,50 euro. Een

nadelig saldo over 2007 t/m 2009 van E 9.095.509 x 5% = 454775,45 euro.
Vz. Nog een ander punt. In een begroting wordt niet alleen toestemming gevraagd inzake de
jaarlijkse kosten (en opbrengsten). Behalve de uitgaven zijn er ook investeringsuitgaven, dus
uitgaven aan zaken, die langer dan een jaar meegaan en waarvan de kosten door middel van
afschrijvingen worden toegerekend. Ook voor deze uitgaven moeten Provinciale Staten
toestemming verlenen. Behalve een kosten-batenbegroting moet dus ook een investeringsbegroting
worden voorgelegd. Op pagina 267-269 van de begroting wordt iets dergelijks aan ons voorgelegd.
Echter dit overzicht mist elke zichtbare aansluiting met de cijfers van de materiële vaste activa op
blz. 270. De vraag dringt zich dan ook op: “Hoe volledig is het overzicht met de investeringen op
blz. 267-269 van de begroting?”. Tevens ontbreekt in de begroting elke vorm van toelichting over
de noodzaak van de betreffende uitgaven. Het gaat hierbij in 2007 om E 40.688.854,Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen, zoals wij per programmonderdeel totaalbedragen
voorgelegd krijgen. Hoeveel daarvan in totaal per programma bestaat uit personeelskosten en inzet
van derden, maar ook aanwending van materialen, afschrijvingskosten en rentelasten, is niet
duidelijk. Mogelijk wilt u ons met het overzicht op blz. 251 hier enig inzicht in te verschaffen, maar
voor een goede beoordeling hiervan achten wij de deze informatie onvolledig.
Ook worden financieel grote wijzigingen van bedragen in de begroting niet toegelicht.
Vz. Graag nog een opmerking in verband met de reserves en voorzieningen.
De OPD heeft zich meerdere malen uitgesproken voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal
reserves en het opnemen van de uitgaven in de exploitatie, zodat uitgaven zichtbaar worden.
In verband met de zgn. 'vrijvallende' gelden van de Regiovisie hebben wij de volgende vragen.
Wat zijn 'vrijvallende' gelden. Betekent dit, dat u 10 jaar achtereen 1 miljoen in het regiofonds
gestort heeft en dat u dit nu terug eist. Wat betekent dit voor de andere gemeenten en provincie, die
het convenant van de regiovisie ondertekend hebben.Gaan die met deze uitgave accoord, of zijn de
plannen die in het kader van de regiovisie gemaakt zijn niet meer aan de orde.
Vz. tot slot nog het volgende. In 2004 hebben wij aandacht gevraagd voor het onderwerp huiselijk
geweld. Hiertoe hebben wij toen een motie ingediend om een meldpunt in te stellen. Hoewel deze
motie door geen enkele partij gesteund werd, is in februari 2006 het meldpunt geopend. Het
meldpunt is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-3 711 711.
(Tussen 9.00 en 16.30 uur krijgt u een medewerker aan de lijn. Na kantooruren is er een
antwoordapparaat bereikbaar, waarop u vragen achter kunt laten. De volgende werkdag wordt
contact opgenomen). Tevens is het meldpunt bereikbaar via de website.
Natuurlijk zijn we hier blij mee. Het is een stap in de goede richting, maar in verband met de ernst
van de problematiek, vinden wij de streefwaarden, die in de begroting gehanteerd worden ten
aanzien van de bekendheid van het meldpunt onvoldoende.
(2006: 15 % kent het nummer)
(2007: 16% kent het nummer)
(2008: 17% kent het nummer)
Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem in onze samenleving en komt in alle lagen van de
bevolking voor. Huiselijk geweld wordt vaak verzwegen; slechts het topje van de ijsberg is
zichtbaar. De gevolgen voor de gezondheid en welzijn van de slachtoffers zijn vaak ernstig en
langdurig. Huiselijk geweld gaat bijna nooit vanzelf over. Professionele hulp is vaak noodzakelijk.
Met een laagdrempelig meldpunt waar iedereen huiselijk geweld kan melden én informatie en
advies kan krijgen, kan in samenwerking met politie, justitie en hulpverlening geprobeerd huiselijk
geweld te stoppen en te voorkomen.

Motie.
De Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 15 november 2006 ,
ter behandeling van de begroting van het jaar 2007 (Statenstuk 2006244);
Overwegende,
− dat huiselijk geweld nog steeds een onderwerp is, dat vaker en
duidelijker onder de aandacht moet worden gebracht;
− dat ondanks het feit, dat het huidige meldpunt en de goed
verzorgde website aanwezig zijn, het huiselijk geweld, zoals
thans bekend, nog steeds het topje van een ijsberg is;
− dat huiselijk geweld en kindermishandeling in dezelfde lijn
liggen;
− dat door huiselijk geweld nog nader onder de aandacht te
brengen, ook kindermishandeling onder de aandacht komt;
− dat de effectiviteit verhoogd kan worden door het meldpunt nog
meer accent en vooral bekendheid te geven;
− hiervoor mogelijk aanvullende middelen noodzakelijk zijn.

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:
− In overleg te treden met de GGD Drenthe om de effectiviteit van
het meldpunt Huiselijk geweld te verhogen en hiervoor de
benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.
En gaan over tot de orde van de dag,
Ch. C. de Haas, OPD.

