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Uit de Raad
Kijk voor alle informatie over de gemeenteraad op de raads-
website: www.raad.tynaarlo.nl

Terugblik: raadsvergadering 30 juni
De laatste raadsvergadering 
voor het zomerreces zit erop. 
Vorige week sloot de Tynaar-
lose raad het politieke jaar af 
met een vergadering die voor 
het grootste deel was gewijd 
aan de beleidsdoelen en de 
verdeling van het beschikbare 
geld voor 2021. De algemene 
beschouwingen van de acht 
politieke partijen, waarin zij 
hun visie geven, staan verder-
op in deze krant. De vergade-
ring zelf is terug te kijken op 
raad.tynaarlo.nl. Hieronder 
een kort verslag van de be-
langrijkste uitkomsten.

Vries Zuid
De raadsvergadering begon 
met een ander onderwerp: 
het ontwerpbestemmings-
plan en het ontwerp beeld-
kwaliteitsplan ‘Vries Zuid’. 
Door dit nieuwe bestem-
mingsplan wordt de ontwik-
keling mogelijk gemaakt 
voor de bouw van een nieu-
we woonwijk in Vries. In de 
raad werd lang gediscussieerd 
over de invulling van de zoge-
noemde ‘witte vlekken’ in het 
plan, een aantal locaties waar 
nieuwe woonvormen moge-
lijk gemaakt moeten worden. 
Uiteindelijk stemde de volle-
dige raad in met het vrijge-
ven van het plan voor inzage. 
Iedereen krijgt nu zes weken 
de tijd om te reageren op het 
plan, daarna komt het ter 
vaststelling terug in de raad.

Onderzoeken
Bij de behandeling van de fi-
nanciële stukken van de ge-
meente (zie ook verderop in 
deze krant) werd door de raad 
een aantal onderzoeken ge-
vraagd. Een meerderheid van 
de raad stemde in met voor-
stellen van fracties om deze 
onderzoeken te doen. Zo zal 
worden onderzocht of het 
mogelijk is om een vrijwillige 
eigen bijdrage te vragen aan 
inwoners die gebruik maken 
van de Wmo of de Jeugdzorg. 
Ook gaat de gemeente onder-
zoeken of de voorrangsregels 
voor fietsers op rotondes aan-
gepast kunnen worden. Daar-
naast heeft het college de 
oproep gekregen op zoek te 
gaan naar  geld om jeugdso-
zen in de gemeente structu-
reel te kunnen financieren.

Sociaal Domein
Het sociaal domein (Wmo, 
Jeugdzorg en werk) blijft de 
gemoederen bezig houden, 
doordat de financiële tekor-
ten op dit domein de begro-
ting onder druk blijven hou-

den. Er werden verschillende 
voorstellen aangenomen om 
het tij te keren. Zo moet het 
college de komende maan-
den met voorstellen voor be-
zuinigingen en het verhogen 
van inkomsten komen, een 
brandbrief naar de landelijke 
regering sturen en voor de 
raad beter duidelijk maken 
waar de problemen in het so-
ciaal domein zitten en hoe die 
kunnen worden opgelost.

Zout en planten
Ook over zoutwinning en 
(giftige) invasieve planten 
werden voorstellen ingediend 
door de raad. Over zout-
winning vroeg de volledige 
raad het college een kritische 
zienswijze in te dienen bij het 
Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. De raad wil 
dat een aantal zaken goed ge-
regeld zijn voordat de minis-
ter toestemming geeft voor 
de beoogde zoutwinning. De 
raad wil eerst een goed pro-
tocol voor het monitoren van 
de gevolgen van zoutwinning 
en het voldoen aan mogelijke 
schadeclaims en daarnaast wil 
zij milieuschade voorkomen. 
En over milieuschade gespro-
ken: de raad stemde ook in 
met het vrijmaken van geld 
voor het beheer van inva-
sieve en giftige plantensoor-
ten. Dit zijn plantensoorten, 
zoals de japanse duizend-
knoop, de reuzenbereklauw 
en het jakobskruiskruid die 
oorspronkelijk niet in onze 
regio groeien, maar het toch 
erg goed naar hun zin heb-
ben. Deze planten zijn vaak 
per ongeluk in de natuur te-
recht gekomen, maar blijken 
nu de oorspronkelijke soorten 
te verdringen en andere scha-
delijke, en voor vee soms zelfs 
dodelijke, effecten te hebben.

Oelebred
Er werd in de raad ook lang 
gediscussieerd over Het Oe-
lebred, een basisschool in Ty-
naarlo. De basisschool heeft 
een extra lokaal nodig, maar 
heeft op basis van de school-
huisvestingsverordening nog 
geen recht op vergoeding 
daarvoor vanuit de gemeen-
te. Een deel van de raad wil 
dat de gemeente afwijkt van 
de verordening en toch geld 
voor de school beschikbaar 
stelt. Na de discussie doet de 
wethouder de toezegging dat 
het extra lokaal er vanaf 1 ja-
nuari 2021 kan komen, als het 
leerlingenaantal op 1 oktober 
2020 genoeg is en de raad 
daar dan mee instemt.

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).

De traditionele Drentse fiets-
vierdaagse is dit jaar vanwege 
coronamaatregelen afgelast. 
Daarom organiseren de buurt-
sportcoaches van de gemeente 
Tynaarlo deze zomervakantie 
een alternatieve fietsvierdaag-
se. Ze stippelen de komende 
maand wekelijks een route van 

40 km uit. De eerste is een tocht 
vanuit Zuidlaren door het Nati-
onaal Park Drentsche Aa.

De route
De start is op de Brink in Zuid-
laren. Vanuit  Zuidlaren fiets je 
door de Vijftig Bunder naar de 
Drentsche Aa. Via een brugge-

tje kom je over de Drentsche 
Aa en even later fiets je via de 
Zwijnmaden en de Wedbroe-
ken richting Zeegse. Vervolgens 
door naar Taarlo en Oudemo-
len. Dan maak je een klein uit-
stapje naar onze buurgemeen-
te Aa en Hunze om vervolgens 
via Schipborg en Schuilings-
oord door te fietsen naar het 
natuurgebied Tusschenwater. 
Aangekomen in De Groeve ga 
je over het “hoogholtje” naar 
Midlaren. Je kunt dan ook nog 
een kijkje nemen bij het Zuid-
laardermeer. Vervolgens is het 
nog een klein stukje naar Zuid-
laren en ben je weer terug bij je 
startpunt. Komt het jou beter 
uit ergens anders te starten? 
Dat kan natuurlijk ook! Zoek 

op de routekaart hierboven het 
voor jou meest geschikte start-
punt.

Alternatieve Drentse
fietsvierdaagse
Wie van plan is om alle vier 
routes te gaan fietsen kan ook 
meedoen aan de alternatieve 
Drentse Fiets4Daagse. Tijdens 

dit evenement zoek je zelf vier 
routes uit van 40 km. Fiets je 
ze  tussen 1 juli en 1 september 
dan ontvang je een medail-
le. Liever zelf een route uit-
stippelen? Dat kan natuurlijk 
ook! Veel routes zijn te vinden 
op ROUTE.NL  en DRENTHE.NL. 
Meer informatie en inschrijven 
kan op www.fiets4daagse.nl.

Alternatieve fietsvierdaagse Tynaarlo: route van de week
Je vindt deze fietsroute ook op de facebookpagina ‘Sport Tynaarlo’ van de Buurtsportcoaches.

Win een Tynaarlo tas en bidon
Maak onderweg een originele foto van jezelf of je fiets-
maatje, van een landschap of gebouw. Stuur de foto vóór 
17 augustus naar sport@tynaarlo.nl en maak kans op een 
sporttas en bidon van de gemeente Tynaarlo. Na de zomer-
vakantie wordt de winnaar bekend gemaakt.

De website van het Drents 
Energieloket is vernieuwd. Op 
www.drentsenergieloket.nl 
vind je alle informatie om je 
woning energiezuiniger te ma-
ken of om duurzame energie 
op te wekken. Voor wie niet 
goed weet waar te beginnen 
is er een stappenplan. Ook wo-
ningeigenaren die al een tijdje 
bezig zijn met het verduurza-
men van hun woning kunnen 
op de site informatie vinden 
voor de volgende stap. 

Omdat elke woning en situ-
atie anders is kun ook altijd 
bellen met de onafhankelijke 
adviseurs van het Drents Ener-
gieloket voor een persoonlijk 
afgestemd advies of voor meer 
informatie. Dat kan via tel 085 
- 792 01 58.

Het Drents Energieloket voor-
ziet huiseigenaren in Drenthe 
van onafhankelijk en gratis 
advies om energie te besparen 
of om duurzame energie op te 
wekken in hun woning.

Drents Energieloket heeft een 
vernieuwde website!



----->>> Vervolg Gemeente Tynaarlo PROGRAMMA KEET IN DE 
ZOMER ZUIDLAREN
Keet in de Zomer is van start! Kom je ook langs? De keet, 
bemand door cultuurcoaches, buurtsportcoaches, jongeren-
werkers en #JongTynaarlo, dient als ontmoetingsplek voor 
de gezelligheid én heeft een sportief en cultureel aanbod.

De keet staat van woensdag 8 juli tot en met donderdag 16 
juli in Zuidlaren bij De Zwet.

Ben je tussen de 6 en 18 jaar en wil je graag meedoen?
Meld je dan aan voor Keet in de Zomer!
Mail naar cultuurkeet@tynaarlo.nl 

Ontmoetingsplek 10:00-16:00 uur
(ma-vr)
Dagelijks aanwezig - een cultuurcoach en/of een jongeren-
werker en #Jong Tynaarlo en/of een buurtsportcoach

Donderdag 9 juli 13:30-15:00 uur
(vervolg op de activiteiten van 7 juli)
* vervolg Workshop film en/of animatie DAF (Digital Art Fac-
tory)  * vervolg Workshop “Groetjes uit Tynaarlo” van Leuk 
Item * vervolg Mobiel Programma van VTNL, dé Kunstenaars-
vereniging voor professionele kunstenaars VanTyNaarLo

Dinsdag 14 juli  13:30-15:00 uur
* vervolg Workshop film en/of animatie DAF (Digital Art 
Factory)  * vervolg Mobiel Programma van VTNL, dé Kunste-
naarsvereniging voor professionele kunstenaars VanTyNaar-
Lo * 

Woensdag 15 juli 13:30-14:30 uur
* Workshop Kickboksen door Juice Boks – super leuk en pitti-
ge workout (trek je sportkleding aan!) 

Donderdag 16 juli 13:30-15:00
EINDPRESENTATIE Keet in de Zomer 
(publiek welkom – houd rekening met corona protocollen)
* Workshop film en/of animatie DAF (Digital Art Factory)  * 
Mobiel Programma van VTNL, dé Kunstenaarsvereniging 
voor professionele kunstenaars VanTyNaarLo * 

Meer informatie
Kijk op de facebookpagina van de gemeente Tynaarlo voor 
het allerlaatste nieuws over Keet in de Zomer.

Wie over de N-386, langs het 
voormalige Van Wijk & Boer-
ma terrein in Tynaarlo rijdt,  
kan het niet ontgaan zijn dat 
er de laatste tijd weer wat 
meer activiteit op de locatie is.
Eind 2016 is er een informatie-
bijeenkomst geweest over de 
voorgenomen bodemsanering 
op het voormalige terrein Van 
Wijk & Boerma in Tynaarlo . 
Tijdens deze bijeenkomst heb-
ben de provincie Drenthe en 
de aannemer de plannen voor 
de bodemsanering toegelicht. 
Inmiddels is een hele tijd ver-
streken en is er al veel werk 
verzet. 

Begin 2017 is gestart met de 
uitvoering van de grondsane-
ring waarbij de kern van de 
verontreiniging volledig is ont-
graven. Ook zijn grote delen 
van het terrein afgegraven tot 
ongeveer één meter diep en is 
het terrein aansluitend weer 
aangevuld met schone grond. 
De verontreinigde grond is 
daarbij afgevoerd naar de 
grondreiniger. In juni 2017 is 
gestart met een chemisch pro-
ces, gebaseerd op ozon-injec-
ties, in de kernzone van de ver-
ontreiniging tot een diepte van 
25 m. Een grote hoeveelheid 
aan verontreiniging is daarbij 

verwijderd. Deze fase is recen-
telijk afgesloten waarbij men 
de overstap heeft gemaakt van 
het chemische proces naar het 
biologische proces. In mei/juni 
2020 is het biologische proces 
gestart. Dit is een proces waar-
bij bacteriën in de bodem de 
verontreiniging omzetten tot 
onschadelijke eindproducten.

Op 29 juni is de laatste fase in 
het saneringsproces gestart. 
Daarbij wordt het zogenaamde 
TCE-systeem aangelegd. Voor 
dit systeem worden 40 ont-
trekkings- en infiltratiebron-
nen in de bodem gebracht tot 

een diepte van 25 meter.  Deze 
bronnen worden met kabels 
en leidingen verbonden aan 
een bovengrondse installatie 
waarna de reiniging van de bo-
dem zal starten met behulp van 
koolstofbron en bacteriën (bio-
logisch proces).   Een deel van 
dit systeem wordt aangebracht 
buiten het regulier terrein op 
grond van NS. Het TCE-proces 
zal ca. 2-3 jaar in beslag ne-
men. De beoogde startdatum 
van het TCE-proces staat ge-
pland voor september 2020. Na 
afloop van dit proces volgt dan 
nog enkele jaren een fase van 
monitoring.

Voortgang bodemsanering voormalig Van Wijk en Boerma terrein

De gemeente Tynaarlo is op 
zoek naar rechthebbenden van 
graven op de begraafplaats de 
Eswal in Vries. De rechthebben-
de is degene die in de adminis-
tratie van de gemeente voor-
komt als contactpersoon voor 
een graf. Van een aantal gra-

ven is de rechthebbende niet  
bekend, bijvoorbeeld doordat 
een verhuizing niet is doorge-
geven, of doordat een recht-
hebbende is overleden, zon- 
der dat dit aan de gemeente 
gemeld is. 

Om de administratie weer com- 
pleet te maken, plaatst de ge-
meente bij deze graven een 
bordje met de tekst: “De recht-
hebbende van dit graf wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de gemeente Tynaarlo”. 
Een lijst met de graven waar 
het om gaat hangt op het pu-
blicatiebord bij de hoofdin-
gang van de begraafplaats. 

Staat er een bordje bij het graf 
dat u bezoekt?
Bent u rechthebbende van het 
graf of nabestaande van dege-
ne die begraven is? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Tynaarlo. Telefonisch via 0592 
– 26 66 62 of per e-mail info@
tynaarlo.nl

Gemeente zoekt rechthebbenden van graven 
Inwoners gemeente Tynaarlo 
lopen voorop in het scheiden 
van afval
De inwoners van de gemeente Tynaarlo gooiden in 2019 
per persoon slechts 70 kilo restafval weg. Dat blijkt uit de 
‘Notitie evaluatie afval’ die maandag 29 juni door het col-
lege van B&W is vastgesteld.

In Drenthe was het gemiddelde weggegooide kilo’s restaf-
val in 2019 162 kilo. Inwoners van Tynaarlo zitten daar dus 
ruim onder. Uit de evaluatie blijkt verder dat het weggooi-
de aantal kilo’s restafval in Tynaarlo tussen 2016 en 2019 
met 52 kilo is gedaald (van 122 naar 70 kilo). Daarnaast is 
78% van het totale aangeboden afval op de juiste manier 
gescheiden, waardoor het geschikt is voor recycling en er 
nieuwe producten van worden gemaakt.
Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl 



 Algemene 
          Beschouwingen 
Wat vinden de politieke partijen  
in de gemeente Tynaarlo belangrijk 
voor 2021? Wat is hun kijk op de wereld en het 

reilen en zeilen in Tynaarlo?
Hiervoor hebben ze de balans opgemaakt, in wat ook wel de ‘Algemene Beschouwing’ wordt genoemd. Op basis hiervan zijn de politieke 
partijen en het college in de raadsvergadering van 30 juni met elkaar in debat gegaan over de Perspectievennota. Die is in het voorjaar  
opgesteld en vormt de basis voor de gemeentelijke begroting van 2021. Op deze pagina’s leest u per partij de Algemene Beschouwing.  
Op de gemeentepagina in deze krant leest u de belangrijkste uitkomsten van het debat van 30 juni. 
De raadsvergadering is terug te kijken op de website van de raad (raad.tynaarlo.nl).

gemeente Tynaarlo

Perspectievennota 2021 
  
Bij alles wat wij doen, stellen wij  
onszelf de vraag: wat is goed voor  
Tynaarlo? Wij vinden dat we in een  
prachtige gemeente wonen en dat  
we onze zaken aardig goed op orde hebben. Echter nieuwe  
wetgeving vanuit Den Haag maakt het ons wel moeilijk. Het Rijk 
decentraliseert een aantal taken naar de gemeenten en bezui-
nigt daarbij zodanig op de budgetten, dat deze niet meer toe-
reikend zijn. Net als bijna alle andere gemeenten zoeken wij 
naar manieren om de begroting rond te krijgen, zonder zwaar te 
moeten inleveren op het voorzieningenniveau. 
 
Zo voorzien wij een tekort binnen het Sociaal Domein, met 
name door de uitgaven voor Jeugdzorg en de invoering van het 
abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Het College heeft 
een maatregelenpakket gepresenteerd, dat volgens de fractie 
van Leefbaar Tynaarlo op onderdelen nog verdere verscherping 
vraagt. Zo constateren wij dat het aantal kinderen dat valt in de 
hoogste zorgcategorie meer dan verdubbeld is. Dit vraagt om 
extra inspanningen om dit een halt toe te roepen en daartoe 
zullen wij samen met andere fracties een motie indienen. 
 
Onze fractie wil niet tornen aan het beleid voor onze minima. 
Korting op de huidige regelingen in onze gemeenten zijn wat 
ons betreft onbespreekbaar. We zijn trots op ons sociale beleid 
en willen dit vasthouden. 
 
De inzet op preventie is wat ons betreft een goede keuze. De 
praktijkondersteuners bij de huisartsen, de sportcoaches, het 
behoud van onze bibliotheken, de inzet om nieuwkomers snel 
te laten integreren en vooral mee te laten doen in onze samen-
leving, het samenbrengen van allerlei verenigingen in een 
nieuw cultuurhuis in Eelde/Paterswolde…allemaal positieve, 
mooie ontwikkelingen, die onze samenleving versterken. 
 
Met name in de kleine kernen verdient de jeugd extra onder-
steuning. In samenspraak met de jongerenraad van Tynaarlo 
dienen wij met andere fracties een motie in om jeugdsozen 
vooral in die kernen mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd 
dat dit binnen de hele gemeenschap de leefbaarheid verbetert. 
 
De toekomst van Tynaarlo is een duurzame toekomst. Onze 
fractie verwacht dat in de nieuwe visie op duurzaamheid volop 
wordt ingezet op het reduceren van uitstoot en opvang van 
schadelijke broeikasgassen. Daarnaast dienen samenwerking 
met kennisinstellingen, participatie van inwoners, het oprich-
ten van energiecorporaties door en voor eigen inwoners een 
prominente plek te krijgen. En dient er te worden gewerkt aan 
het behoud van landschappelijke waarden en biodiversiteit. Dit 
alles met de Tynaarlose maat, want we zijn wel groen maar niet 
gek! 
 
Tot slot is er in Vries en Zuidlaren perspectief op nieuwe wonin-
gen voor starters, krasse knarren en alles wat daartussen valt. 
Verheugd constateren wij dat er actief wordt voorgesorteerd op 
de verschillende doelgroepen die bediend kunnen worden met 
nieuwbouw. Wij zijn en blijven zo een aantrekkelijke gemeente 
om in te wonen. 
 

Oplossingen vooral op  
lokaal niveau  
  
Zorgelijk en onzeker. Zo wordt door  
verschillende raadsfracties en het college  
van B en W  positie en de financiële toekomst  
van de gemeente Tynaarlo benoemd. Dat deze zorgelijke posi-
tie niet alleen te danken is aan de beslissingen die op lokaal 
niveau zijn genomen, is volstrekt duidelijk. Het is de VVD ook 
volstrekt duidelijk dat de oplossingen wel voor een groot  
gedeelte op lokaal niveau genomen moeten worden. Deze  
oplossingen missen we in de Perspectievennota  2021. Het 
college beschrijft de huidige situatie tot in den treure maar 
concrete doelstellingen en resultaatverplichtingen kunnen we 
niet vinden. Wel inspanningsverplichtingen  en onduidelijke 
Pro Memorie (PM) posten. Er is door het college gekozen om 
zelfs een groot aantal onderwerpen op PM posten te zetten.  
In onze beleving is dit een poging om de harde realiteit te  
verbloemen en de werkelijkheid niet te benoemen. Hiermee 
wordt een werkwijze gekozen die niet de onze is. Deze werk-
wijze staat garant voor grote teleurstellingen in de toekomst. 
Dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten gaan worden is,  
volgens ons, onvermijdelijk. 
 
De perspectievennota 2021 ligt ter behandeling voor, een  
perspectievennota die voor een groot aantal onderwerpen 
geen enkel perspectief biedt. Het meest sprekende voorbeeld 
is wel de gigantische overschrijding op de jeugdzorg van ruim 
3 miljoen op een budget van 8,4 miljoen. Dit college maakt 
geen heldere keuzes om de begroting op orde te krijgen.  
 
Dit college gaat uit van besparingen op het minima beleid  
van bijna een miljoen. Een ieder weet of kan weten dat een 
dergelijke ongefundeerde besparing leidt tot ingrijpende en 
ongewenste ontwikkelingen in onze lokale samenleving.  
Tegelijkertijd gaat het college wel onderzoeken of een  
bijdrage vanuit de gemeente aan de verbouwplannen van  
een museum mogelijk is.  
 
Ook kiest het college ervoor om een breed gesteunde motie  
met als onderwerp  hartveilig Drenthe niet uit te voeren. Ook 
de wijze waarop het college omgaat met de motie De Aanloop 
is een voorbeeld van de wijze waarop het college omgaat met 
onze gemeenteraad als vertegenwoordigers van de inwoners. 
 
De instelling en de wijze waarop met Fietspaden/Wegen Knel-
puntenplan omgegaan wordt is eentje die leidt tot een onaan-
vaardbare  terugloop van de kwaliteit van onze openbare 
ruimte en mogelijk onoplosbare problemen in de toekomst. 
 
De VVD fractie is verbaasd over de vele opmerkingen en uit-
spraken van verbazing en ergernis van inwoners. Dit betreft 
de wijze waarop de gemeente omgaat met de participatie en 
inspraak procedures. Wij vinden dat er juist meer draagvlak 
dient te ontstaan voor ontwikkelingen en besluitvorming  in 
onze gemeente. Wij komen echter tot de conclusie dat de 
wijze van omgaan met de geleverde input slechts leidt tot  
polarisatie en verharding van de ingenomen standpunten. 

Investeren en 
retourneren 
  
Zowel in de voorjaarsbrief, als in de perspectievennota, zijn 
drie dragende thema’s te onderkennen: Duurzaamheid, Soci-
aal Domein en Woningbouw. Er is ook een al omvattende on-
zekere factor: Corona. De beide eerste thema’s kosten de 
gemeente veel geld, doordat ondermeer de rijksbijdragen de 
kosten niet dekken en van het derde wordt verwacht dat het 
niet zoveel zal opleveren als in het (recente) verleden het 
geval was. Voeg daarbij nog de onzekere factor en de ge-
meente komt, als er geen passende maatregelen genomen 
worden, in zwaar weer. 
 
In de Nederlandse politiek is de passende maatregel, in de 
dreigende zwaar weer situatie, bezuinigen. Vanaf Colijn cs, in 
de jaren 1930 - 1939, tot Rutte - Asscher in 2015 wordt een 
bezuiniging gezien als het panacee voor dreigende financiële 
problemen. Onder het mom van decentralisatie heeft het rijk 
vijf jaar geleden een heel fors takenpakket aan de gemeenten 
overgedragen, zonder ook de daarbij noodzakelijke middelen 
te fourneren, maar er juist op te bezuinigen. Om dit takenpak-
ket desondanks te kunnen uitvoeren moet de gemeente, naast 
het leegmaken van de eigen spaarpot, nu gaan bezuinigen. 
Ook het college van B&W in Tynaarlo, anno 2020, meent dit 
middel voor alle kwalen te moeten gebruiken. 
 
Zo wordt er voor het jaar 2021 ruim zes ton bezuinigd op 
nieuw beleid. Daarbij worden opvallend veel posten uit de 
sector cultuur wegbezuinigd, waarbij ook functionarissen hun 
baan verliezen. Verder sneuvelen natuur- en milieueducatie, 
programma’s duurzaamheid en biodiversiteit en de subsidie 
voor Plaats de Wereld.  In een aantal andere gevallen gaat het 
om zaken waarover de raad al een motie heeft aangenomen, 
maar die desondanks niet worden gehonoreerd. Het nieuw 
beleid dat nog geen slachtoffer is, omvat nog minder dan drie 
ton en daarvan is nog geen 5 % structureel nieuw beleid. 
Maar ook hierbij houdt het college nog wel een slag om de 
arm. De geschiedenis leert ons evenwel dat bezuinigingen 
veel beperkingen met zich meebrengen (zowel economisch 
als in het leven van elke dag)  en dat het, na een bezuinigings-
periode, onaangenaam lang duurt voor de maatschappij zich 
weer herstelt. Vaak blijkt achteraf dat bezuinigingen te veel 
kapot gemaakt hebben en dat het herstel daardoor nodeloos 
duur is en moeizaam verloopt. 
 
GroenLinks Tynaarlo stelt het college daarom een andere pas-
sende maatregel voor: investeren en retourneren.  Investeren 
in cultuur, duurzaamheid, energietransitie en in woningbouw, 
waardoor op wat langere termijn positieve resultaten behaald 
kunnen worden. En daarnaast investeren in het overleg met 
het rijk en zorgen dat er meer evenwicht komt in het taken-
pakket en de vergoeding door het rijk, bijvoorbeeld door aan 
te sluiten bij de actie “Stop de begrotingerosie” of anders 
taken te retourneren.  
 

Those who cannot remember the 
past, are condemned to repeat it. 
George Santayana 1905 
 



politieke partijen Tynaarlo
Dingen moeten  
veranderen! 
  
D66 is van nature een optimistische partij.  
Maar zelfs bij ons zakt de moed in de schoenen als je ziet hoe 
groot het tekort is op het Sociaal Domein. Het Sociaal domein 
is een zwart gat waar al ons geld, aandacht en energie in ver-
dwijnt. Dit is jammer omdat de zorg en solidariteit hieronder 
lijdt. Het is duidelijk dat er dingen moeten veranderen.  
 
Maar waar te beginnen. We weten niet eens waar het geld 
heen gaat en of maatregelen het gewenste resultaat hebben. 
We willen dan ook weten hoe het nu precies zit. Wij verzoeken 
het college om voor 1 oktober 2020 inzicht te geven in uitga-
ven en welke maatregelen het college neemt om het sociaal 
domein op orde te brengen. En ons hierover beter op de 
hoogte te houden dan de afgelopen tijd gedaan is.  
 
Graag zien we dan ook dat mogelijkheden voor een VRIJWIL-
LIGE eigen bijdrage voor de jeugdzorg en huishoudelijke hulp 
onderzocht en hopelijk ingevoerd wordt. D66 vindt dat alle 
mensen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben daar ook 
alle recht op hebben. Maar iedereen die het zich financieel 
kan permitteren, een eigen bijdrage betaalt.  
 
Bezuinigen op de bestrijding van invasieve exoten is een 
slecht idee. Een vorm van penny wise, pound foolish. Wij die-
nen daarom, samen met o.a. het CDA, een motie in om juist te 
investeren in de bestrijding hiervan. Daarnaast vinden wij dat 
het hierbij niet alleen over planten maar ook over dieren moet 
gaan. Zoals de nijlganzen, die een ware plaag zijn voor onze 
weide- en akkervogels. 
 
Ons cultuurlandschap met haar kleinschalige landbouw en 
houtwallen staat onder druk. Al jaren. En dat stopt niet.  
Onlangs zijn er weer houtwallen gekapt, terwijl dat niet mag. 
Als we niet snel ingrijpen, bestaat onze mooie omgeving  
binnenkort alleen uit een grootschalig en leeg landschap.  
Een nachtmerrie voor flora en fauna, onze inwoners en onze 
toeristensector. Wij roepen het college op om zich samen met 
provincie, boeren, natuurorganisaties en inwoners in te zetten 
voor het terugbrengen van het cultuurlandschap.  
Als gemeente moeten we alle initiatieven om mensen uit hun 
auto te krijgen toejuichen, zeker als bijdraagt aan de veiligheid 
en toerisme in onze fietsvriendelijke gemeente. Meer mensen 
op de fiets: gezonder en beter voor het milieu. Gelukkig zijn er 
veel fietspaden in onze gemeente. We vinden het dan vreemd 
dat fietsers op rotondes geen voorrang hebben, zoals bij onze 
buurgemeentes. Wij dienen daarom een motie in zodat bij de 
rotondes binnen de bebouwde kom de fietsers voorrang  
krijgen. 
 
Tenslotte, de raad heeft per motie het college opgedragen 
geld vrij te maken voor de Aanloop en Hartveilig Drenthe. 
Hoewel wij niet alle moties hebben gesteund, zijn dit wel  
democratisch genomen besluiten. Wij verzoeken de raad dit 
geld beschikbaar te stellen. 

 

Noaberschap! 
  
Of het nu gaat om voorzieningen, natuur, winkels,  
cultuur of sociale aspecten, Tynaarlo is onze  
hooggewaardeerde en ideale woonplek midden in  
het groene hart tussen Assen en Groningen! 
Maar over wonen gesproken: in de perspectievennota wordt met 
geen woord gerept over ouderen- of jongerenhuisvesting.  
Sterker nog, het woord “jongeren”, “ouderen” of “huisvesting” 
komen niet eens voor in dit toekomstperspectief. Dat vinden wij 
zorgelijk. In een vergrijzende samenleving moet in onze ogen 
voortdurend de focus op zorg en huisvesting van ouderen liggen. 
Het CDA pleit voor een integrale woonvisie waar concepten als een 
Knarrenhof ruim baan krijgen, jong en oud leven en zorgen samen 
voor elkaar! We geloven dat er hoe dan ook een verschuiving in de 
zorg moet plaatsvinden, van markt gestuurd “uurtje factuurtje” 
naar persoonlijke zorg door persoonlijke en betrokken thuis- en 
mantelzorgers, buren en familie. Noaberschap! 
 
Er is daarnaast een ernstig tekort aan woonruimte in onze ge-
meente. De woningmarkt zit op slot. Er moet daarom doorstroming 
op de woningmarkt komen, onze jongeren en ouderen verdienen 
geschikte woonruimte en we dragen het college op hier vaart mee 
te maken, dit is voor ons een top prioriteit! Wij hopen dat de be-
stemmingsplanprocedures voor woningbouw in Vries als in Zuid-
laren voorspoedig zullen gaan verlopen zodat daar op korte 
termijn woningen gebouwd kunnen gaan worden. Hetzelfde geldt 
natuurlijk ook voor het centrum van Eelde waar de plannen ook al 
weer meer dan 10 jaar wachten op uitvoering. Wat ons betreft is 
het nu doorpakken! De kosten voor het sociale domein lopen de 
spuigaten uit. Voorzieningen die we in onze gemeente door de 
jaren heen hebben opgebouwd dreigen weg te vallen, nieuw  
beleid blijft uit. We snappen echter dat we daarom spaarzaam  
met onze beurs moeten omgaan. Over het aangekondigde beleid 
hebben we een tweetal vragen: 
 
1. Voldoende ruime, lichte en luchtige huisvesting is van groot be-

lang voor het welzijn van onze schoolgaande kinderen. Helaas 
blijkt de school in het Groote Veen te Eelde nu alweer te klein. 
Op korte termijn zo’n 500m2 te klein! Een positieve ontwikke-
ling is uiteraard dat er veel jeugdig aanwas is in de gemeente. 

 
Vraag: In de perspectievennota wordt €130.000,- gereserveerd 
voor “voorziene bouwkosten scholen”. Dit zal gebruikt gaan wor-
den om de Eelderschool te verbouwen om zo twee jaar als alterna-
tieve huisvesting te dienen. In onze ogen is dit kapitaalvernieti- 
ging. Kunnen de scholen niet beter samen nadenken over huisves-
ting op, naast of nabij hun schoolgebouw met een meer permanent 
karakter? 
 
2. Het beleidsplan “bevorderen biodiverstiteit” is op de lange  

termijn termijn gezet.  
 
Vraag: Zijn er maatregelen binnen het beleidsplan die alsnog kos-
tenneutraal uitgevoerd kunnen worden en zo met “gesloten beurs” 
kunnen gaan bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit?  
 
Tenslotte, wat het CDA betreft: 

“Gain maarktwaarking moar Noaberschap…!”  

Gewogen keuzes 
  
De voorjaarsnota 2020 is  
in een bijzondere tijd en  
onder bijzondere omstandigheden tot stand is gekomen. 
Begin november 2019 is de begroting voor 2020 vast-
gesteld en nu ruim een half jaar later ziet de wereld er 
ineens compleet anders uit. Sinds eind februari 2020 heb-
ben we te maken met de Coronaepidemie met grote maat-
schappelijke gevolgen voor de inwoners van en 
ondernemers in onze gemeente. Ook voor de gemeente-
lijke organisatie en haar werknemers had en heeft het een 
grote impact. Met recht wordt er gesproken van een crisis.   
 
Met instemming heeft Gemeentebelangen gezien dat er 
een zogenoemde impact analyse is uitgevoerd, en dat het 
College voor diverse beleidsterreinen heeft aangegeven 
welke mogelijk effecten zij ziet of verwacht. Ondanks deze 
exercities is het echter nog volstrekt onduidelijk wat de ge-
volgen in financiële zin voor de gemeente precies zullen 
zijn. Dat er negatieve gevolgen zullen zijn is wel duidelijk. 
Bij de bespreking van de jaarrekening is daar over gespro-
ken. Dat maakt meteen dat je je kunt afvragen wat de 
waarde voor de rest van 2020 is van een voorjaarsnota die 
voor een groot gedeelte een periode beslaat van nog voor 
de uitbraak van het COVID-19 virus. Het beeld was ook  
zonder Corona al niet positief door de voortdurende oplo-
pende tekorten binnen het Sociaal Domein. Gemeentebe-
langen vindt dat het tijd wordt voor een geactualiseerde 
woonvisie. Verder duurt het met de Hoofdweg en het plan 
Doedens te Eelde wel erg lang.   
 
Over naar de Perspectievennota 2021.  
Gemeentebelangen kan zich vinden in de thema’s die in de 
perspectievennota als accent genoemd zijn zoals bijv.: 
- de nieuwe decentralisatie binnen het sociaal domein.  
- Zuidlaren Centrumontwikkeling, woningbouw PBH,  

accommodatiebeleid. 
- De woningbouwplannen in Vries-zuid 
 
Ook hier spelen de financiële onzekerheden van de Corona 
Crisis. Centraal staat echter het tekort Sociaal Domein en 
de gevolgen daarvan voor nieuw beleid. Bij ongewijzigd 
beleid zal dit tekort in 2021, ongeveer 3,1 miljoen zijn, op-
lopend tot 3,6 miljoen in 2024. Aangezien de opbrengsten 
uit het grondbedrijf opdrogen, is dit is zoals het College  
terecht opmerkt een onhoudbare situatie. Gemeentebelan-
gen kan zich vinden in de keuze om in de perspectieven- 
nota nieuw beleid tot een absoluut minimum te beperken. 
Dit betekent overigens niet meteen dat we het eens zijn 
met alle voorstellen die het College daarin maakt.  
Aangenomen moties worden wellicht wel erg gemakkelijk  
terzijde geschoven. De periode tot aan de begroting 2021 
wordt gebruikt om te komen tot inzichten en concrete 
voorstellen aan de gemeenteraad, zodat een gewogen en 
integrale keus kan worden gemaakt tussen ambities en de 
daarvoor benodigde gelden. Wij zien de uitkomsten  
daarvan met spanning tegemoet.

Zelf beleid blijven maken! 
  
Eigenlijk is het al vanaf het begin van deze raadsperiode (2018) mis.  
Toen hebben de coalitiepartijen nagelaten visie en doelen voor Tynaarlo op te stellen. Als gevolg 
daarvan dobbert het college stuurloos op de golven. De gemeente staat er sinds 2017 financieel 
niet goed voor. Terugkerende inkomsten en uitgaven zijn niet met elkaar in evenwicht. Vooral op het 
vlak van de sociale voorzieningen. Met spaargeld wordt het tekort aangevuld. Maar de spaarreke-
ning raakt leeg. De veranderingen die het college wil doorvoeren in de hulp en ondersteuning van 
jongeren en ouderen vindt de fractie van de PvdA zorgelijk. Eerdere, betere en nabije zorg met 
maximaal gebruik van plaatselijke mogelijkheden en daardoor goedkoper. Dat was de bedoeling 
toen Rijk en provincie in 2015 taken onderbrachten bij de gemeente. Maar we zien lokaal aanbod 
verdwijnen. “Plaats de Wereld” in Vries en “De Stiep” in Zuidlaren (belangrijke ontmoetingsfunc-
ties) krijgen geen geld meer. En we zien dat de zorg juist duurder wordt. Zelfs zoveel duurder, dat er 
een onhoudbare situatie ontstaat. Er moet bezuinigd worden. Maar het college gaat moeilijke keu-
zes uit de weg en wil daarom dezelfde zorg blijven bieden. Tegelijkertijd wil het college meer tege-
moet komen aan wensen van inwoners. En bevorderen dat mensen gezonder gaan leven. Zodoende 
zouden zij over een aantal jaren minder zorg nodig hebben. Mooie ideeën, maar er is geen geld 
voor. Andere mooie ideeën wil het college daarom niet uitvoeren. Neem bijvoorbeeld “De Aanloop” 
in Zuidlaren. Een ontmoetingsplaats waar ouderen, ook als zij dementeren, terecht kunnen. Hier wil 
het college geen geld aan geven. Ook al heeft de gemeenteraad tot twee keer toe gezegd dat dit 
project subsidie moet krijgen. “Hartveilig” (reanimeren) en “Vn-Panel” (bevorderen toegankelijk-
heid) kunnen naar een bijdrage fluiten. Liever geeft het college geld aan een museum. We zien het 
sociale gezicht van dit college hard afbrokkelen. 
 
De PvdA wil dat vastgesteld wordt wat de gemeente verplicht moet doen op het vlak van de  jeugd-
zorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Daarnaast wat de gemeente  
aanvullend wil doen. Zoals voor mensen met een minimum inkomen. Maar ook als het gaat om  
gezondheidsbevordering, versterken van zelfredzaamheid of het bieden van zinvolle dagbesteding. 
En dan niet maar wat ronddobberen, maar met duidelijke doelen. Daar hoort goed onderzoek naar 
de stand van zaken bij. Dan kan uitgerekend worden wat dat gaat kosten en hoeveel geld er dus vrij  
gemaakt moet worden. Dat kan door gemeentelijke inkomsten te verhogen of op andere beleids- 
terreinen te bezuinigen. Daar kan het college alvast over nadenken. 
 
We beseffen heel goed dat de huidige viruscrisis ons financieel lelijk parten speelt. Maar wat de 
PvdA betreft gaan we niet zitten wachten op de dingen die komen. We willen zelf beleid blijven 
maken.   

We wensen iedereen wijsheid 
  
Niets is normaal in deze coronatijd. Normaal is de Perspectievennota een voorzet voor de vol-
gende begroting, nu is het slechts een tussenstand: er kan nog van alles gebeuren. Ook werken  
bij de gemeente is niet normaal. We waarderen de extra inzet van alle medewerkers, die het  
reguliere werk op gang houden en bovendien de Veiligheidsregio bedienen. De ChristenUnie ziet 
met zorg dat de tekorten in het sociaal domein andere activiteiten van de gemeente aantasten. 
Natuurlijk krijgt iedereen de hulp die nodig is. Maar gaat dat ten koste van zwembaden of biblio-
theken, dan boeren we achteruit. Deze voorzieningen helpen juist problemen te voorkomen.  
Inzetten op preventie, zodat zwaardere hulp niet meer hoeft, is beter voor de betrokkene en voor 
de portemonnee. De kosten voor jeugdzorg nemen schrikbarend toe, in Tynaarlo en elders. Hoe 
komt dit? Je kunt maar één keer opgroeien, het is ons veel waard om de jeugd daarbij alle kansen 
te geven, problemen zijn we liever voor. Door het abonnementstarief vragen opvallend veel men-
sen een vergoeding voor huishoudelijke hulp, een veel grotere kostenpost nu. De ChristenUnie 
doet een dringend beroep op iedereen die gebruik maakt van deze regeling. Vraag u eerlijk af:  
Is het echt nodig dat de gemeenschap opdraait voor de kosten van mijn schoonmaak? Ook dat is 
naoberschap. 
 
Goede school- en sportvoorzieningen zijn onmisbaar voor een gezonde samenleving. Na Eelde en 
Vries is Zuidlaren aan de beurt om de accommodaties te verbeteren. De woningbouw op het Prins 
Bernardhoeveterrein moet  voortvarend worden opgepakt. We weten ondertussen wel hoe de be-
woners denken over de ontwikkeling van het centrum. College, het is tijd voor concrete plannen. 
Vergeet ondertussen het centrum van Eelde niet, het is er angstwekkend stil geworden. Welke rol 
ziet het college hier voor zich? De aanpak van subsidies roept vragen op. Een verschuiving van  
exploitatie naar activiteit vraagt meer inzet van de organisatie voor beoordeling en controle. Hoe 
denkt u zo kosten te kunnen besparen? De subsidie voor Plaats de Wereld is een voorbeeld, gaat 
de nieuwe aanpak werken? Waarom geen verantwoording achteraf? Daarnaast vinden we het niet 
sjiek om tijdens de looptijd de regels te veranderen. We hebben extra inkomsten uit rente, omdat 
investeringen uitgesteld zijn. Extra geld is fijn, maar wat betekent dit voor onze inwoners? Waar 
gaan we dit merken? Krijgen we er last van? 
 
De ChristenUnie volgt de keuzes van het college om zaken te schrappen of op de reservebank te 
zetten. Maar niet in alles, daarvoor komen moties. We hopen dat er straks bij de begroting alsnog 
ruimte komt om in Paterswolde nieuwe padelbanen aan te leggen. In deze bijzondere tijden  
wensen we eens temeer iedereen wijsheid en Gods zegen toe bij alle overwegingen. 
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