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 Informatierubriek van de gemeente Tynaarlo Woensdag 20 mei

Agenda
26 mei 20.00 uur, raadsvergadering
Voor de agenda kijk op raad.tynaarlo.nl.
De vergadering is alleen online te volgen!

Sociale teams en Jeugdhulp 
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen an-
ders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

In de komende raadsverga-
dering bespreekt de gemeen-
teraad de kadernota ‘Sociaal 
Domein 2020 - 2024 De kunst 
van het samen leven’. In de 
kadernota staat de visie van 
de gemeente op het Soci-
aal Domein voor de periode 
2020-2024. In de komende ja-
ren wil de gemeente een in-
tegrale aanpak realiseren en 
maatschappelijke uitdaging-
en gezamenlijk oppakken 
met onze inwoners en maat-
schappelijke organisaties. 
Naast de WMO, Jeugdwet 
en de Participatiewet, maken 
ook de beleidsterreinen Sport 
- bewegen & gezondheid, 
Cultuur, Werk & inkomen, 
Inburgering, Armoede & 
schuldhulpverlening en Leer-
plicht onderdeel uit van deze 
kadernota. In de vergadering 
neemt de raad nog geen 
besluit over de kadernota. 

Verder op de agenda: Toe-
komstagenda Regio Gronin-
gen-Assen en het bespreken 
van de brief van de initiatief-
groep Knarrenhof. 

Kijk live mee
Vanaf dinsdag 26 mei gaat de 
raad weer vergaderen in de 
raadzaal in Vries. De raadzaal 
wordt aangepast aan  an-
derhalve meter samenleving. 
Aangezien de coronamaat-
regelen nog steeds oproe-
pen tot zo weinig mogelijk 
fysiek contact en de ruimte 
in de raadzaal beperkt is, 
kan de raadsvergadering 
alleen op afstand gevolgd 
worden via de raadswebsite: 
raad.tynaarlo.nl. Hier vindt 
u ook de volledige agen-
da en bijbehorende stuk-
ken. Wilt u iets zeggen 
tijdens de vergadering? 
Neem dan contact op met de 
griffi e: griffi e@tynaarlo.nl 

Vooruitblik: raadsvergadering 26 mei, 
20.00 uur

Uit de raad
Terugblik: raadsvergadering 12 mei
Door de maatregelen omtrent 
de aanpak van het coronavi-
rus vergaderde de gemeente-
raad op 12 mei digitaal. Op de 
raadswebsite raad.tynaarlo.nl 
kunt u de vergadering terug-
kijken en vindt u alle beslui-
ten uit de vergadering. 

Onderstaand een greep uit 
de besproken onderwerpen: 
Vaststelling ‘Facet bestem-
mingsplan kleinschalige 
windturbines Buitengebied’
De raad stemde in met het 
voorstel om medewerking te 
verlenen aan dit facetbestem-
mingsplan. Hiermee wordt 
aan de agrarische sector in het 
buitengebied van Tynaarlo de 
mogelijkheid geboden om 
één of meerdere kleinschalige 
windmolens te plaatsen. Door 
de plaatsing van kleinschali-
ge windmolens, ten behoeve 
van het eigen energiegebruik, 
wordt een bijdrage geleverd 
aan duurzame energieopwek-
king bij agrarisch bedrijven. 

Concept Regionale Ener-
giestrategie regio Drenthe
De raad stemde ook in met 
het concept Regionale Ener-
giestrategie regio Drenthe. 
In de strategie wordt aan-

gegeven welke ruimte er in 
Drenthe is voor uitbreiding 
van grootschalige hernieuw-
bare elektriciteit. Het Drent-
se aanbod is opgebouwd uit 
de bestaande initiatieven, de 
geplande initiatieven en de 
ambitie van de gemeenten op 
hernieuwbare elektriciteit.

Herbenoeming burgemeester
Er is een vertrouwenscom-
missie ingesteld voor de 
herbenoeming van de bur-
gemeester van gemeente Ty-
naarlo. Op 16 december loopt 
de eerste ambtstermijn van 
burgemeester Marcel Thijsen 
af. Aan de Commissaris van 
de Koning heeft hij laten we-
ten dat hij open staat voor 
herbenoeming. Deze herbe-
noemingsprocedure wordt 
gevoerd door de gemeente-
raad die daarvoor allereerst 
een vertrouwenscommissie 
heeft samengesteld. De ver-
trouwenscommissies stelt een 
aanbeveling op die moet wor-
den vastgesteld door de raad 
en vervolgens naar de rege-
ring wordt gestuurd. De bur-
gemeester wordt benoemd 
door de Koning als de raad 
daarover een positieve aan-
beveling vaststelt.

Tijdens en rondom feestdagen zijn de openingstijden 
afwijkend. 
Onderstaand de wijzigingen voor de komende weken:
• Donderdag 21 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten 

(Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 22 mei: gemeentehuis en milieustraat gesloten 
• Maandag 1 juni: gemeentehuis gesloten (2e Pinksterdag)

Afwijkende openingstijden

• Afvalinzameling van donderdag 21 mei gaat naar zaterdag 
23 mei.

• Afvalinzameling van maandag 1 juni gaat naar zaterdag 
6 juni

Wijziging afvalinzameling

• Jeugdhulp is vrijdag 22 mei alleen voor spoedvragen bereik-
baar van 8.30 – 17.00 uur via 0592 – 26 67 37.

Bereikbaarheid Jeugdhulp
Zorg voor mantelzorgers in 
coronacrisistijd
Al jaren voert stichting Trias in opdracht van de 
gemeente mantelzorgondersteuning uit. Juist in 
deze tijd, nu het leven er voor iedereen anders 
uitziet vanwege het coronavirus, wil de gemeen-
te weten hoe het met mantelzorgers gaat en 
hulp bieden waar nodig. 

Vorige week zijn de mantelzorgondersteuners van 
Trias gestart met het bellen van bij de gemeente ge-
registreerde mantelzorgers, om te vragen hoe het 
met ze gaat. Ook wethouder Oetra Gopal (Sociaal 
Domein) nam telefonisch contact op met enkele 
mantelzorgers, en ging het gesprek aan als de man-
telzorger hier behoefte aan had.

Krachtige verhalen
“Het waren warme en krachtige verhalen van 
inwoners die het zoals altijd  vanzelfsprekend 
vinden om dag en nacht klaar te staan voor hun 
naaste”, viel wethouder Gopal op. “Maar in 
deze crisisperiode drukt de zorg nog zwaarder 
op hun schouders. Bijvoorbeeld omdat de dag-
besteding wegvalt vanwege de coronamaatre-
gelen. Of mensen uit de naaste omgeving min-
der makkelijk bij kunnen springen. Ze mogen 

er immers niet zomaar naartoe. Het is dan ook 
goed om een vinger aan de pols te houden als 
gemeente.”

Wethouder Gopal vervolgt: “Niet alle mantel-
zorgers zijn bekend bij de gemeente. Daarom 
bij deze de oproep: bent of kent u iemand die 
intensief zorgt voor een partner of familielid? 
Neem dan contact op, want de mantelzorgon-
dersteuners kunnen u en uw naaste helpen.”

Contact
Contact opnemen kan telefonisch via tel. 0592-
338 938 of per e-mail via mantelzorg@stichting-
trias.nl. U wordt dan in contact gebracht met 
de mantelzorgondersteuners van Trias. Dit zijn 
Titia Robroch, Janet Dekker en Vera Lolkema. Zij 
werken vanuit Trias in de sociale teams van de 
gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingtri-
as.nl (onder het kopje ‘welzijn’ / ‘ons aanbod’). 

Contact opnemen met het sociaal team bij u in 
de buurt? Dat kan via 0592- 266737

Sportpret voor alle kinderen in coronatijd
De maatschappij komt weer 
een klein beetje in beweging. 
De scholen zijn weer open en  
sportaanbieders mogen buiten 
hun lessen geven.

De regering heeft sportaanbie-
ders opgeroepen om hun trai-
ningen ook aan te bieden aan 
niet-leden, zodat ieder kind 

toch kan sporten in deze co-
ronatijd. Want zoals iedereen 
weet is beweging enorm be-
langrijk om gezond te blijven. 
Om alle kinderen te kunnen 
bereiken heeft de gemeente de 
sportaanbieders de mogelijk-
heid gegeven om hun aanbod 
voor niet-leden op de website 
van de gemeente te zetten bij 

Sportpret, www.tynaarlo.nl/
sportpret. Zo kunnen kinderen 
die geen lid zijn van een vereni-
ging of die een sport willen uit-
proberen in deze periode toch 
wat uitkiezen en lekker bewe-
gen. Uiteraard kunt u ook bij 
een specifi eke sportvereniging 
informeren naar de mogelijk-
heden.

Te koop bij inschrijving
De gemeente biedt te koop aan:  een twee-onder-één-kapwo-
ning met ruime vrijstaande garage, aan de Prins Bernhardlaan 
10 in Paterswolde. De woning is gebouwd in 1955 en heeft een 
grondoppervlakte van ca 398 m2.

De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. De inschrijf-
termijn sluit op woensdag 10 juni 2020 om 12.00 uur.

Bezichtiging van de woning is alleen mogelijk op afspraak, op 
woensdag 27 mei tussen 12.00 uur en 16.30 uur en op vrijdag 29 
mei tussen 8.00 uur en 13.00 uur. 

Voor het maken van een bezichtigingsafspraak en/of het ontvan-
gen van meer informatie en een inschrijfformulier kunt u mai-
len naar kavels@tynaarlo.nl of bellen naar Mirjam van Duinen 
0592-266 662.

Speciale jubileumeditie Anjeractie
De jaarlijkse Anjeractie van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
vindt plaats van 22 tot en met 
30 mei.
Dit jaar loopt de collecteweek 
van het Cultuurfonds anders 
dan in voorgaande jaren.

Omdat het Prins Bernhard-
cultuurfonds 80 jaar bestaat 
en dit jaar voor de 75e  keer 
de Anjeractie georganiseerd 
wordt, mogen de collecteren-
de verenigingen 100% van de 
opbrengst zelf houden. Met de 
jaarlijkse collecte haalt het Cul-
tuurfonds geld op voor cultuur 
en natuur in de regio onder het 
motto houd cultuur in de buurt 
levend.

In onze gemeente collecteren 
muziekvereniging Harmonie 
(Vries), muziekvereniging Eri-
ca (Zuidlaren) en musicalgroep 

Kick (Zuidlaren).
De collectanten kunnen van-
wege de coronacrisis niet met 
de collectebus langs de deuren 
gaan. Dit jaar zal de collecte 
dan ook voor het eerst in de 
geschiedenis van de Anjeractie 
mobiel gebeuren. Dat wil zeg-
gen dat de collectanten via hun 
mobiele telefoon een bericht 
sturen naar hun achterban 
met de vraag om te doneren 
voor hun vereniging. Het is ook 
mogelijk om te doneren via 
www.anjeractie.nl.


