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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.

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 raad vergadert in het ge-
meentehuis. Deze raadszaal 
is daarvoor aangepast aan de 
maatregelen omtrent de an-
derhalvemetersamenleving. 
Helaas is het voor inwoners 
en pers niet mogelijk om bij 
deze vergaderingen aan-
wezig te zijn. Aangezien de  
coronamaatregelen oproe-
pen tot zo weinig mogelijk 

fysiek contact en de ruim-
te in de raadzaal beperkt 
is, kan de raadsvergadering 
alleen op afstand gevolgd 
worden via de raadswebsite:  
raad.tynaarlo.nl. 
Wilt u zelf iets zeggen in de 
vergadering? Neem dan con-
tact op met de griffie via:  
griffie@tynaarlo.nl.

Kijk live mee

Uit de raad
Vooruitblik raadsvergadering 
Dinsdag 3 november, 13.00 
uur (afwijkende aanvangs-
tijd)
Op dinsdag 3 november vindt 
de jaarlijkse begrotingsver-
gadering van de raad plaats. 
In juli heeft de raad via de 
Perspectievennota al op 
hoofdlijnen aangegeven hoe 
het beleid van de gemeen-
te er in  2021 uit moet zien 
en waaraan het beschikbare 
geld mag worden besteed. 
Op basis hiervan heeft het 
college van B en W de  be-

groting voor 2021 en de 
drie daarop volgende jaren 
gepresenteerd. In de begro-
tingsvergadering bespreekt 
de raad of de begroting past 
binnen de kaders die in de 
Perspectievennota zijn afge-
sproken. Uiteindelijk moet 
de gemeente uiterlijk 14 
november een vastgestelde 
begroting inleveren bij de 
provincie. In tegenstelling tot 
andere raadsvergaderingen, 
begint de begrotingsverga-
dering om 13.00 uur.

De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 9 novem-
ber van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de coro-
na-maatregelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis maar 
een telefonisch spreekuur.

Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 5 november 12.00 uur, via een medewerker van 
het team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

Intochten Sinterklaas in de 
gemeente Tynaarlo afgelast
De organisatiecomités in Eel-
de-Paterswolde, Vries, Zuidla-
ren en Yde-De Punt hebben de 
gemeente laten weten dat de 
intochten van Sinterklaas en 
zijn pieten niet doorgaan. 

De aankomst van de Sint in de 
vier dorpen wordt elk jaar druk 
bezocht. Honderden kinde-
ren en volwassenen staan dan 
langs de weg of lopen mee in 
de stoet. Vanwege de corona-
crisis en maatregelen die van 
kracht zijn, hebben de comités 
de intochten afgeblazen. 

Burgemeester Thijsen spreekt 
zijn bewondering en respect uit 
voor de comités. “Het lijkt mis-
schien logisch dat je nu geen 
intocht kan houden. Maar ga 
er maar aan staan als enthou-
siaste groep vrijwilligers, die 
niets liever willen dan een 
mooi kinderfeest organiseren. 
Dat is heel erg moeilijk. Vanuit 
de verantwoordelijkheid die zij 
voor kinderen, vrijwilligers en 
ouders voelen hebben ze een 
wijs besluit genomen. Volgend 
jaar moeten we het maar dub-
bel en dwars inhalen. Ik ben er 
dan graag bij!”

Komt het dan dit jaar nog wel 
goed met de Sint en zijn pieten? 

Natuurlijk wel! De landelijke 
intocht gaat door, maar zonder 
publiek. Waar de Sint aanmeert 

blijft geheim. De intocht op 
zaterdag 14 november vanaf 
12.00 uur is te volgen op NPO3.

Nieuwbouwproject  
Donderen uitverkocht
Eind september is de laatste 
kavel in het nieuwbouwproject 
aan de Meulenkampsweg in 
Donderen overgedragen. Hier-
mee is het project uitverkocht.
Na een moeizame start in 2011 
werden in 2014 werden de 
eerste woningen in dit nieuw-
bouwproject opgeleverd,. Dit 
waren starterswoningen van 
ontwikkelaar VDM. 

De vijf particuliere bouwkavels 
werden gefaseerd in de jaren 
daarna verkocht.

Nu het nieuwbouwproject is 
uitverkocht is ook het woonrijp 
maken van het project begon-
nen. Het herstraten is klaar en 
de definitieve openbare ver-
lichting wordt waarschijnlijk 
eind 2020 geplaatst.

Bent u rechthebbende van een graf? 
De gemeente Tynaarlo is op 
zoek naar rechthebbenden van 
graven op de begraafplaatsen 
in Vries, Eelde en Zuidlaren. 
Van een aantal graven is door 
bijvoorbeeld verhuizing of 
overlijden de rechthebbende 
niet meer bij ons bekend. Dit 
is wel noodzakelijk voor de be-
graafplaatsadministratie. 

Om de administratie weer 
compleet te maken, plaatst de 
gemeente 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

Sint Maarten
We krijgen als gemeente regel-
matig vragen van inwoners of 
de kinderen dit jaar ook met 
hun lampion langs de deuren 
mogen. Het korte antwoord 
daarop is ja, als iedereen vol-
doende rekening houdt met de 
omstandigheden. Volgens de 
Veiligheidsregio Drenthe past 
het lampionlopen binnen de 
geldende maatregelen.

Meedoen mag, maar hoeft na-
tuurlijk niet
Ouders kunnen dus zelf kiezen 
of hun kinderen met een lam-
pion mogen lopen. Net als dat 
inwoners zelf kunnen bepa-
len of ze hun deur wel of niet 
opendoen. Kinderen, ouders 
of inwoners die dat spannend 
vinden, hoeven natuurlijk niet 
mee te doen. Er is geen ver-
keerde keuze en respect voor 
elkaars afweging hierin is het 
belangrijkste.

Tips voor verantwoord lampi-
onlopen
• Ga met je kind(eren) mee op 

pad en houd voldoende af-
stand van mensen in de deur-
opening. 

• Houd als ouders/begeleiders 
onderling ook voldoende af-
stand. Vorm geen groepjes 
en zoek de drukte niet op.

• Doe jij je deur open? Laat dan 
zien dat kinderen welkom 
zijn. Doe buiten een lampje 
aan, of haal desnoods wat 
kerstverlichting van zolder. 
Zijn hier in jouw buurt of 
dorp al afspraken over ge-
maakt? Sluit daar dan vooral 
bij aan.

• Zorg voor afstand als je iets 
lekkers uitdeelt. Zet een 
mand voor de deur, of ge-
bruik een lange aangeefstok. 

• Deel verpakte snoepjes uit of 
bijvoorbeeld mandarijnen.

Week van de Pleegzorg
Op 28 oktober start de Week 
van de Pleegzorg. In Drenthe 
zetten pleegzorgorganisaties 
Leger des Heils, William Schrik-
ker Gezinsvormen en Yorneo 
deze week hun pleegouders 
in het zonnetje en vragen aan-
dacht voor kinderen die geen 
warme en veilige thuissituatie 
hebben. 
 
Wethouder Oetra Gopal 
(Jeugdzorg) spreekt haar dank 
uit voor de pleegouders in de 
gemeente Tynaarlo: “De mees-
te kinderen in ons land hebben 
het ontzettend goed. Maar 
helaas moeten er soms kinde-
ren uit huis geplaatst worden. 
Wat is het fijn te weten dat wij 

pleegouders hebben die deze 
kinderen in huis nemen. En 
niet alleen een dak boven hun 
hoofd bieden, maar vooral ook 
de liefde en warmte geven die 
deze kinderen heel hard nodig 
hebben. En wat fijn dat ze zo 
een deel kunnen zijn van een 
warm gezin.” 
 
Er blijft altijd vraag naar een 
veilig en warm thuis voor kin-
deren, ook in coronatijd. Kijk 
voor alle informatie over het 
pleegouderschap op www.
pleegzorgdrenthe.nl. Het is ook 
mogelijk om een informatie-
pakket aan te vragen op de 
website. 
 

Bekendmakingen
De gemeente Tynaarlo publiceert haar bekendmaking en kennisgevingen (zoals vergunningen, 
verkeersbesluiten, bestemmingsplannen etc.) verplicht digitaal.

Via www.tynaarlo.nl/besluiten-en-bekendmakingen blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen 
en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, 
maar u kunt ook een e-mail ontvangen met de bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt 
zich aan voor deze e-mailservice via bovenstaande link.
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Begroting 2021 in één oogopslag

  Inkomsten vanuit het rijk

Inkomsten 

  € 52.453.000

  OZB   € 56.015.000

  Afvalstoffenheffing   € 52.597.000

  Rioolheffing   € 52.755000

  Grondexploitaties   € 57.158.000

  Overig   € 59.899.000

  € 80.878.000

  Bestuur en organisatie

Uitgaven 

  € 22.032.000

  Veiligheid   € 22.447.000

  Verkeer, vervoer en waterstaat   € 24.066.000

  Economie   € 23.431.000

  Onderwijs   € 23.715.000

  Sport, cultuur en recreatie   € 27.379.000

  Sociaal domein   € 29.707.000

  Volkshuisvesting, ruimtelijke 
  ordening en stedelijke vernieuwing

  € 26.908.000

  Overhead   € 10.311.000

  Overig   € 13.730.000

  Volksgezondheid en milieu   € 27.290.000

  € 81.015.000

   - € 137.000  Resultaat

  Afvalstoffenheffing vastrecht

Wat gaan we betalen? 

  € 100

  Afvalstoffenheffing diftar (gem.)   € 82

  Rioolheffing   € 166

  OZB (gemiddeld)   € 303

             € 651

Geldt voor een meerpersoonshuishouden met een eigen  

woning met gemiddelde WOZ-waarde (€ 288.000 in 2020).

- Reserveringen 

- Overige belastingen, heffingen, leges 

- Inkomensoverdrachten en vergoedingen 

- Huur- en pachtinkomsten 

- Rente en dividend 

- Overige

De gemeenteraad van Tynaarlo behandelt op dinsdag  

3 november de gemeentelijke begroting voor 2021.  

Het komende kalenderjaar verwachten burgemeester en  

wethouders een tekort van € 137.000 euro, in de jaren daarna 

sluit de begroting naar verwachting met een positief saldo. 

“Hoe kunnen we onze inwoners de zorg bieden 
die ze nodig hebben, nu en in de toekomst?  
Die vraag stond centraal bij het opstellen van 
de begroting 2021. Want net als veel andere ge-
meenten krijgen we ook in Tynaarlo te  
weinig geld van het Rijk om onze zorgtaken  
uit te kunnen voeren. Als we niets doen, komen 
we ieder jaar zo’n drie miljoen euro tekort. En dat kunnen we ons niet veroorloven. 
 
We hebben daarom kritisch gekeken hoe we de zorgkosten naar beneden kunnen 
krijgen. Dat doen we niet door te snijden in ons zorgaanbod. Iedereen die zorg 
nodig heeft, krijgt zorg. Maar we kunnen ons systeem wel beter en efficiënter  
organiseren. En investeren in preventie en goede begeleiding. Zo voorkomen we 
dat problemen onnodig erger worden. Dat is goed voor het welzijn van onze in-
woners én het bespaart geld. Het komende jaar sluit ons begroting nog met een 
klein tekort, maar in de jaren daarna verwachten we het huishoudboekje weer op 
orde te hebben. 
 
Daarbij zijn we wel iedereen in de samenleving nodig. We willen een gemeente 
zijn waar ieder mens de ruimte krijgt om mee te doen aan het maatschappelijk 
leven. We zetten daarom in op contacten in de buurt, een actief verenigingsleven 
en een groene en verzorgde omgeving. Elkaar ontmoeten en omzien naar elkaar is 
ontzettend belangrijk voor ons welzijn. Of het nu gaat om sport, cultuur, buurtacti-
viteiten of dorpsfeesten. We doen het samen, we doen het open en we doen het 
duurzaam. Ook in 2021.” 
 
 

Wethouder Hans de Graaf:   

“Begroting met een  
sociaal gezicht en meer  
grip op de zorgkosten”

www.tynaarlo.nl

Waar geven 
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aan uit in 

2021 
€ 81.015.000 
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