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Sociale teams en Jeugdhulp  
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen  
anders 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 laatste raadsvergade-
ring voor het zomerreces 
besluit de raad over het vrij-
geven voor inspraak van het 
ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
‘Vries Zuid’. Verder bespreekt 
de gemeenteraad in de ver-
gadering de voorjaarsbrief 
2020 en de perspectieven-
nota 2021. De voorjaarsbrief 
en perspectievennota maken 
onderdeel uit van de finan-
ciële planning en control- 
cyclus. 

Voorjaarsbrief 2020
In het najaar van 2019 werd 
de begroting opgesteld voor 
2020. De voorjaarsbrief is het 
eerste moment waarin de 
begroting 2020 wordt bijge-
steld. In dit document zijn di-
verse voorstellen opgenomen 
om de begroting 2020 bij te 
stellen. Naast financiële bij-
stellingen wordt ook inzicht 
gegeven in de eventuele af-
wijkingen van doelen zoals 
opgenomen in de begroting 
2020. 

Perspectievennota 2021
De perspectievennota is de 
eerste stap naar de komende 
begroting. In de perspectie-
vennota worden de kaders 
vastgesteld voor de begro-
ting 2021, zowel inhoudelijk 
als financieel. Er wordt ook 
een doorkijkje gegeven naar 
de jaren daarna. 

Kijk live mee
De raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan 
de maatregelen omtrent de 
anderhalvemetersamenle-
ving. Helaas is het voor in-
woners en pers niet mogelijk 
om bij deze vergaderingen 
aanwezig te zijn. Aangezien 
de Coronamaatregelen nog 
steeds oproepen tot zo wei-
nig mogelijk fysiek contact 
en de ruimte in de raadzaal 
beperkt is, kan de raadsver-
gadering alleen op afstand 
gevolgd worden via de raads-
website: raad.tynaarlo.nl. 
Wilt u zelf iets zeggen in de 
vergadering? Neem dan con-
tact op met de griffie via: 
griffie@tynaarlo.nl.

Vooruitblik: raadsvergadering 30 juni, 
12.00 uur (gewijzigde aanvangstijd)

Uit de Raad
Op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl kunt u een raadsvergade-
ring live volgen of op een later moment terugkijken. Ook kunt 
u hier terecht voor informatie over de agenda van een raadsver-
gadering, besluitenlijsten en contactgegevens van raadsleden. 

Terugblik: raadsvergadering 16 juni  
De gemeenteraad vergader-
de o.a. over de actualisatie 
van de APV en een verzoek 
voor garantstelling van de 
stichting Recreatiebaden  
Tynaarlo. De volledige beslui-
tenlijst vindt u op de raads-
website. 

Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV)
De gemeenteraad heeft de 
geactualiseerde versie van 
de algemene plaatselijke ver-
ordening (APV) vastgesteld. 
De APV is een verordening 
met eigen regels binnen een 
gemeente. Die regels gaan 
vooral over openbare orde 
en veiligheid. Elke gemeente 
heeft een eigen APV. Vanuit 
de raad werden twee voor-
stellen gedaan die door een 
raadsmeerderheid werden ge-
steund. Met het eerste voor-
stel wordt het gebruiken en 

aanbieden van lachgas in de 
openbare ruimte verboden. 
Met het tweede voorstel wil 
de raad paal en perk stellen 
aan slordig en gevaarlijk ge-
stalde fietsen.

Zwembaden
Op verzoek van de stichting 
Recreatiebaden Tynaarlo heeft 
het college de raad om een 
garantstelling van €100.000 
gevraagd. De stichting wil per 
1 juli de buitenzwembaden 
openen, maar door de Coro-
namaatregelen vreest zij meer 
kosten en dus tekorten op 
haar begroting. De raad stem-
de in met het voorstel van het 
college, waardoor de stichting 
nu geld van de gemeente kan 
krijgen wanneer zij inderdaad 
tekorten krijgt door de Coro-
namaatregelen en deze niet 
gecompenseerd worden door 
de rijksoverheid.

Dinsdag 16 juni heeft de raad besloten om burgemeester Thijsen voor te dragen voor herbenoe-
ming. Na een positief besluit van de minister zal de heer Thijsen in december 2020 opnieuw worden 
geïnstalleerd als burgemeester van Tynaarlo.

Vergadering algemeen bestuur 
RUD Drenthe
Maandag 29 juni vanaf 16.00 uur: vergadering van het algemeen 
bestuur RUD Drenthe. Deze vergadering kan i.v.m. de Corona crisis 
telefonisch gevolgd worden. Hiervoor kunt u via e-mail  
(a.boomsma@ruddrenthe.nl) een inlogcode aanvragen. De agenda 
en overige stukken kunt u inzien op www.ruddrenthe.nl

Openbare vergadering 
Algemeen Bestuur Alescon i.l. 
(in liquidatie)

Vrijdag 3 juli 2020 van 08.30 – 
09.30 uur houdt het Algemeen 
Bestuur van Alescon i.l. een 
openbare vergadering. Als ge-
volg van de corona-crisis wordt 
de vergadering op afstand geor-
ganiseerd. Er vindt geen fysieke 
bijeenkomst plaats. Indien u de 
vergadering actief wilt kunnen 
volgen, kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij het secretariaat 
van Werkplein Drentsche Aa. 
Aanmelden voor het bij-
wonen kan tot 26 juni 2020 

door een mail te sturen 
naar secretariaat@wpda.nl.  
Aan de orde komen:
• Jaarrekening Alescon 2019
• Beleidsbegroting Alescon 

2020
• Beleidsbegroting Alescon 

2021
De   stukken voor deze verga-
dering zijn opvraagbaar bij 
het secretariaat van Werkplein 
Drentsche Aa. Stuur hiervoor 
een mail naar secretariaat@
wpda.nl.

In welke bak hoort de mondkap? 
Vanaf 1 juni is het dragen van 
een niet-medisch mondkap-
je verplicht in het openbaar 
vervoer. Mondkapjes, hand-
schoenen en andere bescher-
mingsmiddelen tegen corona 
kun je na gebruik gewoon 
bij het restafval weggooien. 
Dat geldt voor wegwerp- en 

zelfgemaakte mondkapjes. 
Dit geldt ook voor andere mid-
delen, zoals gebruikte tissues, 
hygiënedoekjes en alle weg-
werphandschoenen, of ze nu 
van plastic, latex, vinyl of een 
ander materiaal gemaakt zijn: 
ook wegwerphandschoenen 
gooi je weg bij het restafval.

Tynaarlo geeft het door! 
‘Geef het door’ is een samen-
werking van de twaalf Drentse 
gemeenten. Samen hebben we 
het doel om zo weinig moge-
lijk restafval over te houden. En 
om van het restafval dat over-
blijft zoveel mogelijk opnieuw 
te gebruiken.  Iedereen gooit 
dagelijks afval weg. Door je af-
val goed te scheiden, kan heel 
veel afval opnieuw gebruikt 
worden om nieuwe producten 
van te maken. Zo wordt afval 
verwerkt tot grondstof voor 
iets nieuws. 

Wethouder Hanneke Wierse-
ma (foto) heeft veel geleerd 
van de campagne: “Ik ben er 
trots op als ik zie hoe goed 
de inwoners van de gemeente  
Tynaarlo hun afval al scheiden. 
Maar dat er met dat afval weer 
zoveel mooie dingen gebeu-
ren, dat heeft me echt de ogen 
geopend. We doen het niet 
voor niets!” Dus: Doe net als de 
wethouder ook mee ook mee 
en geef het door! Lees meer op 
www.drenthegeeftdoor.nl

College van B&W uit waardering 
voor Nederlandse veteranen
Om hun waardering te uiten 
voor Nederlandse veteranen, 
dragen burgemeester en wet-
houders deze week een witte 
Anjer in de aanloop naar de Ne-
derlandse veteranendag op za-
terdag 27 juni. De Witte Anjer is 
sinds 2005 het nationale symbool 
voor erkenning en waardering 
voor veteranen.

Witte Anjer
Iedereen kan zijn of haar per-
soonlijke waardering tonen 

door zelf een witte anjer op te 
spelden. Bijvoorbeeld rond de 
Nederlandse Veteranendag, de 
laatste zaterdag van juni, of bij 
veteranenactiviteiten in de eigen 
omgeving. De witte anjer is ge-
kozen omdat deze bloem in het 
eerste oorlogsjaar van de Twee-
de Wereldoorlog werd gedragen 
als teken van protest tegen de 
Duitse bezetting. 

Nederlandse veteranendag
Dit jaar wordt de veteranendag 

vanwege de coronacrisis in aan-
gepaste vorm georganiseerd, 
met een programma van 45 mi-
nuten in de Ridderzaal voor een 
kleine groep gasten. Het pro-
gramma wordt live uitgezonden 
door de NOS van 12.45 tot 13.45 
uur op NPO1. Er worden verder 
geen fysieke evenementen of 
activiteiten georganiseerd. In de 
avond zendt de NOS een samen-
vatting uit van 19.15 tot 19.45 op 
NPO2.

Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis  
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.


