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Drenthe wekt schone energie op! 
Wat doet dat met jou?
Drentse overheden en maatschappelijke organisaties werken 
samen aan een Regionale Energiestrategie: de RES. Daarin 
wordt onderzocht hoe in onze provincie energie opgewekt 
kan worden uit bijvoorbeeld zon en wind. 

Meeschrijven aan het Drentse verhaal
In Drenthe vinden we het belangrijk dat inwoners meeden-
ken over de energietransitie. Want iedereen krijgt ermee te 
maken. Daarom ontvangen 12.000 Drenten deze week een 
uitnodiging in de brievenbus om hun ervaringen, zorgen 
en verwachtingen te delen. Ook in Tynaarlo zijn 1000 wil-
lekeurige huishoudens geselecteerd om deel te nemen aan 
het onderzoek. De resultaten worden in januari verwerkt tot 
een interactief digitaal rapport. Deelnemers aan het onder-
zoek kunnen hun eigen verhaal en die van andere Drenten 
ook tussentijds teruglezen op een speciale website. 

Op veel plekken wordt het 
afgevallen blad meteen op-
geruimd. Een hoop dood blad 
kan verstikkend werken voor 
gras of de wintergroene plan-
ten in de tuin.  Maar soms is 
het beter de bladeren te la-
ten liggen of simpelweg te 
verplaatsen. De bladeren vor-
men een isolerend winterdek 
en bieden bescherming tegen 
strenge vorst maar zorgen er 
ook voor dat er minder on-
kruid groeit. 

Daarnaast zijn ze zijn ook 
belangrijk voor  insecten, die 

deze als natuurlijke schuil-
plaats gebruiken. Ook de egel 
overwintert vaak tussen ho-
pen herfstbladeren.
De insecten die tussen de bla-
deren leven dienen als voed-
selbron voor veel vogels in de 
karige wintermaanden. 

Maar ook bodemfauna is af-
hankelijk van de dode bla-
deren en zetten deze om in 
belangrijke voedingsstoffen 
voor de bodem. In feite zijn 
de bladeren een natuurlijke 
manier van bodemverrijking. 
Laat de bladeren dus in de 

border liggen of leg het blad 
op een composthoop zodat 
je de voedingsstoffen kunt 
hergebruiken. Een beetje een 
rommeltje in de tuin met bla-
deren, plantenresten en uit-
gebloeide bloemen zorgt dus 
in het najaar en in de winter 
voor een fijne leefomgeving 
voor veel dieren. 
Kijk voor meer informatie 
en handige tips ook eens op  
https://steenbreek.nl/

Blad als bescherming en voedsel

Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 
In de vergadering van 10 november werden de Najaarsbrief 
2020 en Begroting 2021 behandeld. De vergadering is terug 
te kijken op raad.tynaarlo.nl. Hier vindt u ook de bij de agen-
da behorende documenten, zoals ingediende moties, amen-
dementen en bijdrages van de fracties.

Najaarsbrief 2020 en Begroting 2021
In de najaarsbrief rapporteert het college van burgemees-
ter en wethouders aan de gemeenteraad over de voortgang 
van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen uit de begro-
ting 2020 en over de nodige financiële bijstellingen van de 
begroting. In de begroting 2021 staat welke plannen er voor 
het komend jaar zijn, wat die plannen kosten en welke in-
komsten er zijn. Na een digitale vergadering van negen uur 
werd de begroting 2021 met 14 stemmen voor en 8 stem-
men tegen aangenomen, de najaarsbrief werd door de ge-
hele raad aangenomen. 

Voor de begrotingen voor volgende jaren werden er door 
de raad nog een aantal punten meegegeven aan het colle-
ge. Zo besloot de raad dat de extra OZB-stijging van 5% in 
de begroting voor 2021 niet door mag lopen in de begroting 
voor 2022, met andere woorden: dat in de begroting voor 
2022 de OZB weer verlaagd moet worden. Daarnaast laat 
de raad de regel los dat uitgaven binnen het sociaal domein 
binnen het bedrag moeten blijven dat de gemeente hier-
voor krijgt van het rijk. En ten slotte gaf de raad opdracht 
om voor de volgende begroting alle posten nog eens goed 
door te nemen om te kijken of hierin geld is te vinden dat 
eigenlijk niet gebruikt wordt en dus anders ingezet kan wor-
den. 

Ook een rol voor de provincie
Het toezicht dat de gemeenteraad houdt op de financiën 
van de gemeente noemen we het horizontale toezicht. Daar-
naast is er ook nog het verticale toezicht. Dat is het toezicht 
van de provincie op de financiële positie van gemeenten. De 
gemeente moet voor 15 november de vastgestelde begro-
ting inleveren bij de provincie. De provincie controleert dan 
of de begroting realistisch is en of de uitgaven en inkomsten 
in balans zijn.

De container voor plastic, 
metalen en drankenkartons 
(PMD) op de milieustraat 
in Tynaarlo wordt per 1 de-
cember verwijderd. Het ge-
beurt regelmatig dat in deze 
PMD-container ander afval 
wordt aangetroffen met als 

Via Google kunt u websites 
vinden die zeggen een af-
spraak voor u te kunnen ma-
ken bij de gemeente voor 
bijvoorbeeld het verlengen 
van uw rijbewijs. Daarnaast 
bieden deze websites ook de 
mogelijkheid een aanvraag 
voor bijvoorbeeld een uittrek-
sel voor u te kunnen regelen.  
Daarvoor vragen ze geld.

gevolg dat de complete in-
houd van de container als-
nog bij het betaalde restafval 
wordt gestort.

Bij alle inzameladressen in de 
gemeente is in december 2018 
een oranje PMD-container 

Maar wanneer u zelf recht-
streeks de afspraak met de 
gemeente maakt via 0592-266 
662 is de afspraak gratis! 
Maak daarom geen afspraak 
voor het verlengen van rijbe-
wijs, paspoort of andere dien-
sten van de gemeente via een 
andere website dan de offici-
ele gemeente website. Veel 
producten zoals uittreksels 

afgeleverd. Nog geen PMD 
container? Dan kunt u deze 
aanvragen via https://www.ty-
naarlo.nl/afval-en-milieu/afva-
linzameling of telefonisch via 
0592- 266 662.
Het PMD-afval wordt 1x keer 
per twee weken ingezameld.

kunt u ook rechtstreeks via 
www.tynaarlo.nl aanvragen 
met uw DigiD.

Wilt u een afspraak maken 
met de gemeente Tynaarlo? 
Vanwege de Coronapande-
mie kan dit momenteel alleen 
telefonisch via 0592 – 266 662. 
Het maken van een afspraak 
is gratis.

PMD container milieustraat per 1 december verwijderd

Betaal niet voor een afspraak met de gemeente
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Om kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen tegemoet 
te komen, stelt de gemeente 
Tynaarlo een Fashioncheque 
(kledingpas) beschikbaar ter 
waarde van € 40,-.  Hiermee 
wil de gemeente kinderen in 
minimagezinnen extra onder-
steunen. Dit is een aanvulling 
op de bestaande regelingen 
voor kinderen uit gezinnen 
met een laag inkomen. De 
cheque is in meerdere keren 
te besteden bij de aangeslo-
ten winkels en modeketens bij 
Fashioncheque.

Kinderen uit gezinnen die 

Woensdag 25 november a.s. 
is er vanaf 19.00 uur een digi-
tale insprekersavond over de 
“Nota Reikwijdte en Detail-
niveau gedeeltelijke verdub-
beling N34”. Het Drents parle-
ment neemt op 16 december 
2020 een besluit over deze 
nota.

Wilt u inspreken?
Insprekers worden verzocht zich 

een uitkering ontvangen 
via Werkplein Drentsche Aa 
hebben de Fashioncheque 
automatisch thuisgestuurd 
gekregen. Inwoners met een 
minimum inkomen* en inwo-
nende kinderen tot 18 jaar die 
de cheque niet hebben ont-
vangen kunnen contact opne-
men met de sociale teams. Dit 
kan tot en met 16 december 
2020 via sociaalteam@tynaarlo.
nl of 0592-266737.

*Het gaat om een inkomen tot 
120% van de bijstandsnorm. U 
kunt op de website nakijken 
om welke bedragen het gaat.

uiterlijk maandag 23 november 
12.00 uur aan te melden bij de 
Statengriffie via statengriffie@
drentsparlement.nl  (verzoek 
om hierbij ook een telefoon-
nummer te vermelden). 

Meer info
Kijk op https://www.provincie.
drenthe.nl/actueel/nieuwsbe-
richten

Fashioncheques voor kinderen 
uit minimagezinnen

Digitale insprekersavond N34

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).
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