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Commissaris van de Koning bezoekt Zuidlaren 
Vrijdagmiddag 30 oktober heeft de Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma de gemeen-
te Tynaarlo bezocht. In het gemeentehuis sprak mevrouw Klijnsma met burgemeester Thijsen en 
marktmeester Jaap Mellema over de impact van het niet doorgaan van de Zuidlaardermarkt. Na 
het gesprek in het gemeentehuis brachten ze een bezoek aan het paardenmarktterrein aan de 
Zuiderbrink in Zuidlaren. (foto provincie Drenthe)

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 27 oktober
Op raad.tynaarlo.nl vindt u de volledige agenda en besluiten-
lijst van de raadsvergadering en kunt u de vergadering terug-
kijken. Op de agenda stond onder meer:

Programma Duurzaamheid
In het programma Duurzaamheid staat de ambitie van de ge-
meente op het gebied van Duurzaamheid. Na het vaststellen 
van het programma zal gestart worden met het (verder) ont-
wikkelen van plannen en projecten.
De gemeenteraad stemde in met het programma Duurzaam-
heid maar wil wel dat bij uitvoeringsbesluiten van verder uit-
gewerkte plannen de financiële gevolgen van die besluiten 
voor inwoners inzichtelijk worden gemaakt. En dat daarbij 
financieringsvormen worden aangegeven die kunnen bijdra-
gen aan de haalbaarheid en betaalbaarheid. 

Herziening accommodatiebeleid Zuidlaren
De uitvoering van het accommodatiebeleid Zuidlaren staat in 
de startblokken. In 2017 is hiervoor een plan gemaakt maar 
vanwege een aantal ontwikkelingen is nu een herziening van 
dit accommodatiebeleid in Zuidlaren nodig. Het voorstel kon 
rekenen op de unanieme steun vanuit de gemeenteraad na de 
toezegging van het college van B en W dat de culturele sector 
niet in de kou komt te staan. Ondanks dat de huisvesting geen 
onderdeel van het voorstel accommodatiebeleid uitmaakt is 
er zeker aandacht voor die sector. Ook zal  gekeken worden 
naar de mogelijkheden voor een wijkcentrumfunctie in de 
wijk Zuid-Es, bijvoorbeeld in De Zwet, met het oog op het toe-
nemend aantal oudere inwoners in deze wijk. 

Toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers
Voor het toekomstbestendig maken van de sportaccommo-
datie De Wenakkers in Zuidlaren heeft de gemeenteraad een 
krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en overdracht 
van het kleedgebouw aan voetbalvereniging FC Zuidlaren, het 
verhelpen van de lekkage aan het dak van de kantine, de aan-
leg en inrichting van sportvelden (inclusief ballenvangers), de 
renovatie en overdracht van veldverlichting en de vervanging 
van de beregeningsinstallatie. In afstemming met de voetbal-
vereniging gaat de gemeente de werkzaamheden gefaseerd 
uitvoeren. 

Brief van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) over de 
centrumontwikkeling Zuidlaren
De VOZ heeft een brief geschreven aan de gemeente over de 
ontwikkelrichting van het kernwinkelgebied Zuidlaren. De 
voorzitter van de VOZ gaf als inspreker in de raadsvergadering 
aan dat er verschillende inzichten bij VOZ en gemeente zijn 
over de afbakening van het kernwinkelgebied. De VOZ wil 
worden gezien als een volwaardig gesprekspartner. De wet-
houder gaf hierop aan open te staan voor gesprek en dat de 
VOZ zeker wordt gezien als een volwaardig gesprekspartner. 

Vooruitblik raadsvergadering
Dinsdag 10 november, 13.00u (afwijkende aanvangstijd)
De begrotingsvergadering is verplaatst van dinsdag 3 novem-
ber naar dinsdag 10 november. In juli heeft de raad via de Per-
spectievennota al op hoofdlijnen aangegeven hoe het beleid 
van de gemeente 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  begroting voor 2021 en de drie 
daarop volgende jaren gepresenteerd. In de begrotingsver-
gadering bespreekt de raad of de begroting past binnen de 
kaders die in de Perspectievennota zijn afgesproken. Uiteinde-
lijk moet de gemeente uiterlijk 14 november een vastgestelde 
begroting inleveren bij de provincie. In tegenstelling tot ande-
re raadsvergaderingen, begint de begrotingsvergadering om 
13.00u ’s middags.

Kijk live mee
De raad vergadert digitaal. U kunt de vergadering live meekij-
ken via de raadswebsite: raad.tynaarlo.nl  
Wilt u zelf iets zeggen in de vergadering? Neem dan contact 
op met de griffie via: griffie@tynaarlo.nl.

Brandt de straatverlichting 
niet? Meld dit snel en gemak-
kelijk via https://storing.moon-
online.nl/gemeentetynaarlo. 
Elke lantaarnpaal heeft een 
eigen nummer. Het is handig 
als u deze meteen bij de mel-
ding doorgeeft. 

Melding gedaan, en dan?
De gemeente Tynaarlo heeft 
samen met de Drentse en 
Groningse gemeenten een 
gezamenlijke aannemer die 
de storingen verwerkt. Alle 
meldingen worden door de 
aannemer doorgezet naar 
Dynniq. Dat is de partij die de 
storing verhelpt. Daar heb-
ben zij tien werkdagen de tijd 
voor, dat is contractueel vast-
gesteld.

Bovengronds/ondergronds
Niet alle storingen zijn bo-
vengronds. Ook ondergronds 

kunnen storingen voorko-
men in kabels. Als er meer-
dere masten niet branden of 
een hele straat donker is, is 
er waarschijnlijk sprake van 
een kabelbreuk. Dan wordt 
de melding doorgezet naar 
Enexis, zij zijn eigenaar van 
de ondergrondse kabels. Ook 
voor het verhelpen van deze 
storingen staat contractueel 
tien werkdagen.
Het kan voorkomen dat een 
melding eerst bij Dynnig bin-
nenkomt en dat zij de mel-
ding alsnog doorzetten naar 
Enexis. Het verhelpen van de 
storing kan dan oplopen tot 
maximaal twintig dagen.

Als het toch langer duurt
Daarnaast kan het door om-
standigheden gebeuren dat 
het oplossen van een storing 
langer duurt. Denk hierbij aan 
een bevroren ondergrond, 

werkzaamheden van anderen 
of een hele complexe kabel-
breuk waarvoor een meetwa-
gen nodig is. Wat de oorzaak 
ook is, het streven is altijd om 
de problemen zo snel moge-
lijk op te lossen.

Storingen straatverlichting 

Wie aan de slag wil om zijn 
woning energiezuinig te ma-
ken, kan veel leren van an-
deren die al stappen hebben 
gezet. Dit jaar kunnen huis-
eigenaren elkaar tijdens de 
Duurzame Huizen Route ont-
moeten via een videoverbin-
ding.

Verspreid over de maanden 
november en december la-
ten huiseigenaren via video-
verbinding zien hoe zij hun 
woning duurzaam maakten, 

geven zij uitleg over de aan-
passingen in hun huis en is er 
ruimte voor gesprek. 

Reisafstand speelt geen rol 
meer, dus bezoekers vanuit 
het hele land kunnen op be-
zoek bij een huis dat het beste 
aansluit bij hun eigen woon-
situatie. Inschrijven voor een 
online bezoek kan vanaf 31 
oktober via https://duurzame-
huizenroute.nl/bezoek-een-huis 
Per ontmoeting is er ruimte 
voor maximaal 8 bezoekers.

Deel uw ervaringen met 
duurzaam wonen
Woont u zelf in een duurzaam 
huis en wilt u anderen op weg 
helpen tijdens een videoge-
sprek? Meld uw woning dan 
eerst aan op https://duurza-
mehuizenroute.nl/aanmelden 
en geef vervolgens door op 
welke dagen u een online be-
zoek kunt organiseren.

Een online bezoek aan een duurzaam huis 
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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 team-
leden 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).

Wethouder Oetra Gopal is 
gebiedswethouder voor Eel-
de-Paterswolde. Vanwege het 
coronavirus houdt zij momen-
teel een telefonisch spreekuur. 
Het eerstvolgende spreekuur 
is op donderdag 12 november 
van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
Woont u in Eelde-Paterswolde 
en heeft u een vraag of ver-
zoek aan wethouder Gopal? 
Dan bent u van harte welkom 
om hieraan deel te nemen.

Wethouder Hanneke Wierse-
ma is gebiedswethouder voor 
Zuidlaren. Binnenkort start zij 
met een spreekuur. Vanwege 
het coronavirus is dit in eer-
ste instantie een telefonisch 

spreekuur. Dit telefonische 
spreekuur is donderdag 12 
november van 15.00 uur tot 
16.30 uur. Woont u in Zuid-
laren en heeft u een vraag of 
verzoek aan wethouder Wier-
sema?  Dan bent u van harte 
welkom om hieraan deel te 
nemen.

Wilt u deelnemen aan het te-
lefonisch spreekuur dan is het 
noodzakelijk dat u zich daar 
van tevoren voor aanmeldt. 
Dat kan door uiterlijk 11 no-
vember een e-mail te sturen 
naar bestuur@tynaarlo.nl of 
door te bellen naar de ge-
meente via 0592 – 266 662. 

Telefonisch spreekuur 
wethouders 

Tijdens de raadsvergadering 
van afgelopen dinsdag 27 
oktober bleek dat er ondui-
delijkheid is ontstaan over 
de hoogte van de aangekon-
digde verhoging van de on-
roerend zaakbelasting (OZB) 
in 2021. Wethouder Hans de 
Graaf legt uit hoe het zit.

OZB stijgt in totaal met 
7 procent
“De OZB wordt ieder jaar 
trendmatig verhoogd met 
twee procent. Dit doen we 
zodat dat onze OZB-inkom-
sten meegroeien met de prijs-
ontwikkelingen in de markt. 
Daar bovenop hebben B&W 
in de begroting van 2021 een 
extra verhoging voorgesteld 
van vijf procent. In totaal wil-
len we onze OZB-inkomsten 
dus met zeven procent verho-
gen.” 

Wat merken inwoners 
hiervan?
Wat een inwoner of onder-
nemer hiervan merkt in de 
portemonnee, is afhankelijk 
van de waarde van een wo-
ning of bedrijfspand. Een par-
ticuliere woningbezitter met 
een gemiddelde WOZ-waar-
de (288.000 euro in 2020) 
betaalt 292 euro in 2020. In 
2021 wordt dat 303 euro, een 
stijging van 11 euro. Voor on-
dernemers is dat wat lastiger 
in euro’s uit te drukken. De 

stijging wordt mede bepaald 
op basis van de waarde van 
een bedrijfspand, maar ook 
of een ondernemer eigenaar 
is of alleen gebruiker. Gemid-
deld gaat men tussen de 4 en 
6 procent meer betalen dan in 
2020. 

Complexe rekenmethode
De Graaf legt uit dat hier een 
complexe rekenmethode ach-
ter zit. “Plat gezegd willen 
we als gemeente een bepaald 
bedrag aan OZB-inkomsten 
binnen krijgen. In 2021 moet 
dat 7 procent meer zijn dan 
afgelopen jaar.  Dat betekent 
echter niet dat de kosten voor 
eigenaren ook met 7 procent 
stijgen. Bijvoorbeeld doordat 
het aantal bedrijfspanden of 
woningeigenaren in onze ge-
meente groeit. Dat betekent 
dan automatisch ook meer 
inkomsten. Dat soort ontwik-
kelingen nemen we ook mee 
in onze berekening, waar-
door de feitelijke stijging het 
komende jaar iets lager uit zal 
vallen.”

De pijn eerlijk verdelen
Desondanks realiseert de wet-
houder zich dat het verhogen 
van de OZB een vervelende 
maatregel is die veel inwoners 
raakt. “Maar wel een noodza-
kelijke”, zegt De Graaf. “Zo-
wel bij het vaststellen van de 
jaarrekening als de perspec-

tievennota zagen we al dat 
we zonder ingrijpen zouden 
afstevenen op een tekort van 
drie miljoen euro per jaar. En 
dat een OZB-verhoging niet 
viel uit te sluiten. Binnen het 
sociaal domein hebben we 
verschillende maatregelen ge-
troffen, die de tekorten in de 
zorg terugdringen. Maar al-
leen die maatregelen zijn niet 
voldoende.”

Onvermijdelijk
Daarom stellen BW in de be-
groting 2021 voor de OZB-in-
komsten met vijf procent te 
verhogen, bovenop de jaar-
lijkse verhoging. De Graaf: 
“Zo verdelen we de pijn zo 
eerlijk mogelijk en ontzien we 
de meest kwetsbaren in de 
samenleving. Natuurlijk is dat 
vervelend. Maar we mogen 
niet vergeten dat we in een 
gemeente wonen met veel 
prachtige voorzieningen zoals 
zwembaden, dorpshuizen en 
bibliotheken. Dat willen we 
graag in stand houden. Zelfs 
met deze verhoging behoren 
we nog steeds tot de gemeen-
ten met de laagste woonlas-
ten in Drenthe.”

De gemeenteraad praat dins-
dag 10 november over de be-
groting 2021. De raadsverga-
dering is vanaf 13.00 uur live 
te volgen op raad.tynaarlo.nl

Stijgt de OZB in Tynaarlo met 5% of 7%?

Wethouder GopalWethouder Wiersema

Wie maakt de meest origine-
le, leuke, grappige, kritische 
of opvallendste versie van een 
herfstblad óf juist een geheel 
eigen kunstwerk met het the-
ma “Blad Veur de Mond”?  
Samen met VTNL kunstenaar 
Paul van der Veur hebben de 
cultuurcoaches een leuke digi-
tale culturele workshop “Blad 
Veur de Mond” samengesteld. 

Het is een bijzondere tijd, 
waarin alles anders gaat en 
we ons allemaal moeten 
aanpassen. Door middel van 
deze leuke digitale workshop 
hopen we iedereen in de ge-
meente Tynaarlo op een cre-
atieve manier een hart onder 
de riem steken. En iedereen 
te inspireren om tijdens een  
herfstwandeling een mooi 
herfstblad uit te zoeken én 
een prachtig kunstwerk te 
maken.

Niets moet, alles mag! Je mag 
helemaal zelf bedenken hoe 

je het herfstblad maakt: zo-
wel qua materiaal, werkwijze 
als thema. Kies zelf het mate-
riaal: aquarelverf of verf, pot-
lood, stift, pen, krijt, etc. 

Voor het maken van het 
kunstwerk kun je gebruik-
maken van de digitale work-
shop “Blad Veur de Mond” op 
www.tynaarlo.nl

Stuur het kunstwerk voor 30 
november naar Cultuurkeet, 
Kornoeljeplein 1, 9481 AW 
Vries of post het kunstwerk 
voor 30 november o.v.v. #blad-
veurdemond  op de facebook 
pagina van de gemeente Ty-
naarlo. De beste inzendingen 
maken kans op één van de 10 
super leuke aquarelsets óf een 
workshop van VTNL kunste-
naar Paul van der Veur.

Workshop “Blad Veur de Mond” 
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