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Uit de raad
Terugblik raadsvergadering 
Dinsdag 6 juli

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces zit erop. 
Vorige week sloot de raad van Tynaarlo het politieke jaar 
af met een vergadering die voor een groot deel was gewijd 
aan het gemeentelijke financiële plaatje. Alle fracties deel-
den hun visie op de gemeentelijke financiën. Deze algeme-
ne beschouwingen staan verderop in de krant. De vergade-
ring is terug te kijken op raad.tynaarlo.nl. Daar vindt u ook 
de besluitenlijst.

Gemeentefinanciën
In het najaar van 2020 werd de begroting vastgesteld voor 
2021. Met de voorjaarsbrief wordt de raad geïnformeerd 
over bijstellingen van de begroting. Naar aanleiding van de 
voorjaarsbrief werden er twee moties ingediend; de eerste 
om wegwerkzaamheden aan de Groningerstraat in Mid-
laren dit jaar uit te voeren en niet pas volgend jaar en de 
tweede om de eerder beloofde blijk van waardering voor 
vrijwilligers nu echt snel uit te reiken, in ieder geval voor 22 
september. De raad stemde unaniem met beide moties en 
de voorjaarsbrief in. Bij de behandeling werd ook uitgebreid 
gesproken over manege Laarwoud, deze manege moet wij-
ken voor woningbouw op het voormalig Prins Bernhardhoe-
ve terrein. Het college zegde toe in gesprek te gaan met de 
manege om te komen tot een goede oplossing voor de ver-
plaatsing.

De raad stelde verder de perspectievennota vast. Hierin 
staat een vooruitblik naar de begroting van 2022. Het uit-
gangspunt is een beleidsarme begroting waarin terughou-
dend wordt omgegaan met nieuw beleid maar ook met be-
zuinigingen. Het college opperde in de perspectievennota 
om een eerder door de raad geblokkeerde OZB-stijging nu 
alsnog door te voeren, maar een meerderheid van de raad 
besloot daar pas bij de begrotingsbehandeling in het najaar 
over te willen spreken.

Investeringsverzoek van Groningen Airport Eelde (GAE)
De gemeenteraad was van mening dat men onvoldoende 
informatie had over o.a. de lening van Oranjewoud aan 
Groningen Airport Eelde om een besluit te kunnen nemen 
over het investeringsverzoek. Voor de volgende raadsverga-
dering verwacht de raad een brief van het college van B&W 
met meer duidelijkheid. In de eerstvolgende vergadering na 
het zomerreces praat de raad verder over het investerings-
verzoek. Op de agenda staat dan ook de vraag of Tynaar-
lo de aandelen van de gemeente Assen wil overnemen. De 
gemeente Assen heeft namelijk besloten haar aandelen in 
Groningen Airport Eelde (GAE) te verkopen. 

Kadernota Sociaal Domein
De raad stemde in met de kadernota Sociaal Domein. In de 
kadernota staat wat de gemeente de komende jaren gaat 
doen om te zorgen voor een goede ondersteuning aan in-
woners. Met het Sociaal Domein worden de werkzaamhe-
den van de gemeente bedoeld voor de ondersteuning van  
inwoners op het gebied van o.a. Wmo (Wet maatschappelij-
ke ondersteuning), participatie en jeugdhulp. 

Zomerreces
De raad is de komende weken met reces. Dat betekent dat 
er een periode niet vergaderd wordt. Raadsleden gebruiken 
deze periode vaak voor vakantie, maar ook voor extra ver-
dieping in een onderwerp, extra gesprekken met inwoners 
of het wegwerken van achterstallig werk. In de weken bui-
ten het reces komen zij daar vaak nauwelijks aan toe door de 
vele vergaderingen en overleggen waar ze naartoe moeten. 
Tijdens het reces zijn de meeste raadsleden gewoon bereik-
baar via de contactgegevens die te vinden zijn op raad.ty-
naarlo.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 september, 
de agenda daarvoor wordt op 9 september gepubliceerd.

Mien plekkie bij de Hunze

Samen gezonder verder! Vraag nú uw 
uitvoeringsbudget aan en doe mee

Foto: Ferdy Geertsema, Torenveen

Dat ene plekje bij Tusschen-
water, het fietsbruggetje tus-
sen Gieten en Gieterveen, het 
Annermoeras, de kanosteiger 
bij Spijkerboor...Houdt u ook 
zo van het Hunzedal? Laat ons 
dan meegenieten. Neem deze 

zomer uw camera mee en fo-
tografeer uw favoriete plek 
langs de Hunze. Kies de beste 
foto uit en stuur deze voor 31 
juli naar FotowedstrijdHunze@
gmail.com. De winnaar krijgt 
een prachtig boek over het 

Hunzedal van het Drentse 
Landschap en natuurlijk eeu-
wige roem op.

Meer informatie over de foto-
wedstrijd https://www.provin-
cie.drenthe.nl/hunze/nieuws/

In Tynaarlo is het Lokaal Pre-
ventieakkoord ‘Samen Ge-
zonder Verder!’ gestart. In dit 
preventieakkoord staan de 
ambities die zijn opgesteld 
voor een gezonder Tynaar-
lo. Professionals en vrijwilli-
gers uit de zorg, gezondheid, 
welzijn en sport zijn hierbij 
betrokken. Maar ook de jon-
gerenraad, inwoners van de 
gemeente Tynaarlo en de ge-
meente zelf zijn partner.

Door roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik 
aan te pakken kan de gezond-
heid van heel veel Nederlan-
ders verbeteren. Daarom 
heeft de Rijksoverheid in 2018 
samen met maatschappelij-
ke organisaties het Nationaal 
Preventieakkoord gesloten. 
Daarin staan meer dan 200 
afspraken om Nederland ge-
zonder te maken. Gemeenten 
konden vervolgens met een 
eigen, lokaal akkoord aan de 
slag.

Ook voor alle organisaties en 
inwoners van de gemeente 
Tynaarlo is een lokaal preven-
tieakkoord een mooie kans 
om zich meer in te zetten voor 
gezondheid. Dit lokale ak-
koord bevat concrete maatre-

gelen om roken, overgewicht 
en overmatig alcoholgebruik 
tegen te gaan. 

Uitvoeringsbudget
Voor het realiseren van de 
ambities uit het Preventieak-
koord heeft de Rijksoverheid 
uitvoeringsbudget beschik-
baar gesteld. In 2021 is in Ty-
naarlo er 6000 euro per the-
ma beschikbaar. In totaal zijn 
er drie thema’s waarin het 
akkoord aandacht aan wordt 
besteed: 
1. Verantwoord Middelenge-

bruik (met aandacht voor 
overmatig alcoholgebruik 
en   roken)

2. Gezond Gewicht (met aan-
dacht voor leefstijl, onder- 
en overgewicht)

3. Mentaal Welbevinden (met 
aandacht voor eenzaam-
heid en mentale druk bij 
jongeren en eenzaamheid 
onder ouderen)

Wilt u gebruik maken van dit 
uitvoeringsbudget om de ge-
meente Tynaarlo een stapje 
verder te helpen als het gaat 
om gezondheid? Iedereen die 
een bijdrage wil en kan leve-
ren aan de uitvoering van dit 
preventieakkoord kan zich 
aansluiten! Kijk op www.
tynaarlo.nl. Daar vindt u alle 
informatie over dit Lokaal 
Preventieakkoord en het be-
schikbare geld voor de uitvoe-
ring ervan.
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De ombudsvoorziening van Tynaarlo houdt maandag 12 juli van 
09.30 tot 10.30 uur spreekuur. In verband met de corona-maat-
regelen is er geen spreekuur in het gemeentehuis maar een 
telefonisch spreekuur.
Een afspraak maken voor dit telefonisch spreekuur kan tot en 
met donderdag 8 juli, 12.00 uur, via een medewerker van het 
team Juridische Zaken van de gemeente (tel. 0592 – 266 662)

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.

Kom ook naar één van de 
zomeractiviteiten van 
‘Keet in de Zomer’! 
Onze cultuurkeet staat deze zomer in Zuidlaren, Vries en 
Paterswolde. Er is van alles te doen, van theater tot aan 
kickboksen, voor ieder wat wils. En deelname is gratis!
Let op: de sportinstuiven zijn op andere locaties dan de  
Cultuurkeet. Houd vooral de krant en de social media van 
de gemeente Tynaarlo, #sporttynaarlo en #jongerenwerk_
tynaarlo in de gaten voor het laatste nieuws. Daar vind je 
ook meer uitleg over de activiteiten.

Keet in de Zomer wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Drenthe.

Wethouder opent bhv-veldje

Maak je auto vakantieklaar:
dashboardbingo

Sport-wethouder Henny van 
den Born heeft woensdag de 
nieuwe basket-, hockey- en 
voetbalcourt (BHV) van Kind-
centrum Groote Veen in Eelde 
officieel geopend, met het 
doorknippen van een lint. 

Dat deed hij samen met de 
bedenkers van de court, Sep 
en Firijn, twee leerlingen van 
openbare basisschool De Veen-
vlinder. Sep en Firijn hebben 
de court niet alleen bedacht, 
maar er ook handtekeningen 
voor opgehaald en meege-
dacht met de inrichting.

Als dank kregen zij van Henny 
een sporttas met handdoek 
en bidon. De Veenvlinder en 
de Mariaschool kregen van de 

wethouder elk een basketbal 
en een volleybal.

De court is inmiddels volop in 
gebruik en erg in trek.

Op vakantie met de auto? 
Korte of lange reizen met de 
auto, het is wel zo handig om 
ervoor te zorgen dat de auto 
klaar is voor de vakantie. Voor-
kom een dashboardbingo vol 
brandende lampjes met deze 
tips van het Verkeers- en Ver-
voersberaad Drenthe: www.
zomercampagnedrenthe.nl/
campagnes/vakantieklaar

Foto: Johan Wolfard

Vijf tips voor een duurzame 
zomer in Nederland!
• Neem je eigen (herbruikbare) koffiebeker mee. Zonde dat je bij elke koffie-to-go 

het bekertje weggooit toch?

• Geef de droger ook vakantie! In de zomer is het vaak lekker weer, dus hang je was 
lekker buiten op, dat scheelt energie.

• Vang je regenwater op in een regenton. Dit regenwater kun je aan de planten in de 
tuin en in huis geven. Dat scheelt een hoop watergebruik!

• Neem een herbruikbaar tasje mee. Altijd handig voor de boodschappen, maar ook 
om makkelijk al je afval mee te nemen en zo blijft de natuur schoon voor iedereen.

• Leuk voor de kids! Helaas zijn er tegenwoordig nog maar weinig plekjes voor in-
secten. Maak een insectenhotel van restjes hout, bladeren, dennenappels. Kijk op 
https://www natuurmonumenten.nl/kinderenzo-maak-je-een-insectenhotel
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