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Wat doet een raadslid tijdens het reces?
Zomerreces
Tijdens de schoolvakantie 
is de raad met reces, er zijn 
dan geen vergaderingen. 
Maar dat betekent niet 
dat de raadsleden zeven 
weken lang op de camping 
zitten. Tijdens het reces 
lees je op deze plek waar 
raadsleden hun reces wel 
aan besteden.

Henk Middendorp - CDA 
Tijdens het zomerreces van 
de gemeenteraad gaat het 
werk als raadslid wat mij 
betreft gewoon door. Ik 
ben een fanatiek wande-
laar en spreek tijdens mijn 
tochten veel inwoners, die 
ik aanspreek wanneer ik ze 
tegenkom in de dorpen. Je 
krijgt zo goed mee wat er 
leeft en waar we mee aan 
de slag moeten als CDA, 
want we doen het immers 
voor hen, niet voor onszelf!

Gelukkig biedt de vakantie 
ook veel tijd voor mijn ge-
zin, we zijn onlangs twee 
weken naar Baarle-Nassau 
geweest waar we hebben 
genoten van de prachtige 
streek en steden als Ant-
werpen, Turnhout en Til-
burg. 

Nu de batterij weer is vol-
geladen kan ik me met 
veel energie storten op 
de aankomende gemeen-

teraadsverkiezingen als 
lijsttrekker van het CDA. 
Onderwerpen als (sociale)
woningbouw voor jonge-
ren en ouderen, mantel-
zorg, bruisende kernen 
van Eelde en Zuidlaren en 
een gezonde financiële 
huishouding zullen zeker 
de revue passeren. 

Bij Rijkswaterstaat is het 
verlof ook weer voorbij, 
ik mag daar de komende 
jaren als projectleider een 
nieuw team oprichten dat 
zich verder gaat specia-
liseren in het fysieke- en 
natuurbeheer van de Wad-
denzee. Als kers op dat 
toetje heb ik afgelopen 

weekend met de makers 
van het radioprogramma 
Vroege Vogels gefilmd op 
Rottumerplaat. 

Contact met raadsleden
Ook tijdens het reces kan er gewoon contact opgenomen worden met raadsle-

den of de raad. De contactgegevens van de raadsleden staan op raad.tynaarlo.nl, 

onder de knop ‘Wie is wie’. Voor een mail aan de hele raad, kan de griffie gemaild 

worden via griffie@tynaarlo.nl. De eerstvolgende raadsvergadering na het reces 

staat gepland op 14 september.

School hoeft voor  
niemand te duur te zijn 
Het nieuwe schooljaar gaat beginnen. Iets waar veel kinderen (en ouders) 

naar hebben uitgekeken. Voor sommigen is het echter ook reden voor zorg,  

financiële zorg. Kunnen ze de kosten die nu op hen afkomen wel betalen? 

Voor het schoolreisje? De voetbalclub? Balletles? Computer?

 

 

 

 

 

 
Gelukkig is er voor ouders met een laag inkomen hulp.  

We hebben de lokale regelingen op een rij gezet.  

Ze zijn voor ouders met schoolgaande kinderen in de 

leeftijd van 4 tot 18 jaar, een inkomen tot 120% van de  

bijstandsnorm en geen te grote bankrekening. 

  

Wethouder Oetra Gopal moedigt ouders aan niet bang te 

zijn een beroep op deze regelingen te doen. “Jullie kind of 

kinderen moeten voluit met hun vriendjes en vriendinne-

tjes mee kunnen doen. Dat is niet alleen fijn voor ze, maar 

ook belangrijk voor hun ontwikkeling. Schaam jullie ook 

niet om een beroep op onderstaande regelingen te doen. 

Het is de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen kan 

financieel krap komen te zitten.” 

  

De meedoenregeling  
schoolgaande kinderen  
Ouders van leerlingen van 4 tot 18 jaar in het basis- 

onderwijs, vmbo of mavo kunnen een bijdrage krijgen om 

hun kinderen mee te laten doen aan culturele activiteiten 

of lid te worden van een vereniging zoals een sportclub. 

Wie een bijstandsuitkering heeft, krijgt deze bijdrage  

automatisch. Wie hem niet heeft gekregen, maar wel aan 

de voorwaarden voldoet, kan haar tot 1 oktober voor het 

komend schooljaar aanvragen. Dat kan via het WPDA: 

https://www.wpda.nl/financiele-regelingen. Daar staan 

ook de voorwaarden. 

 

 

 

 

 

  

 
De pc-regeling  
Heb je een kind waarvoor je een meedoenpremie school-

gaande kinderen krijgt? En dat voor het eerste jaar naar 

het voortgezet onderwijs gaat? En bezit je geen compu-

ter, laptop of tablet die minder oud is dan vijf jaar? Dan 

heb je mogelijk recht op een computer, laptop of tablet. 
Je kunt maximaal één keer per vier jaar een beroep op 

deze pc-regeling doen. Ook die kun je van het WPDA 

aanvragen: https://www.wpda.nl/financiele-regelingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdfonds Sport en Cultuur  
Houdt jouw zoon van gitaarspelen of heb je een dochter 

die graag wil voetballen, maar heb je hier als ouder te 

weinig financiële middelen voor? Dan kom je wellicht in 

aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport 

en Cultuur Drenthe. 
 

Wat doet het Jeugdfonds? 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is voor kinde-

ren en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die om financiële 

redenen niet lid kunnen worden van een vereniging. 

Je kunt via het Jeugdfonds een aanvraag doen om te 

sporten of om bijvoorbeeld muziek te leren spelen.  

Het Jeugdfonds werkt met intermediairs, dit betekent  

dat je niet zelf een aanvraag kunt doen. Je kunt hiervoor 

contact opnemen met het sociale team van jouw dorp: 

0592-266737 of sociaalteam@tynaarlo.nl.  
Zie voor méér informatie:  

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Stichting Leergeld  
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële 

redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leef-

tijdsgenootjes heel normaal zijn. De Stichting Leergeld 

kan voor hen een vergoeding geven voor een bijdrage 

aan een schoolreis, ouderbijdrage aan school, een fiets of 

computer of tablet. In aanmerking voor een vergoeding 

komen onder meer de kosten voor: 

·  Bijdragen schoolreis 

·  Ouderbijdrage scholen 

·  Fiets (voor kinderen op het voortgezet onderwijs)  

Zie voor méér informatie:  

https://www.leergeld.nl/noorddrenthe.

http://raad.tynaarlo.nl
mailto:griffie@tynaarlo.nl
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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.

Koffieochtenden Zuidlaren 
Gezellig samen een kopje koffie 
drinken?
Dat kan op woensdag in de even weken van 10.00-11.30 uur
(25 augustus - 8 september - 22 september enz.)
in: MFC De Ludinge, De Ludinge 4 in Zuidlaren.

De koffie en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Meer info :
www.neienaober.nl of e-mail  info@neienaober.nl, tel: (0592) 
749 332 Of bel met Lotte Thijs, buurtwerker Neie Naober, 
Zuidlaren: 06-58865213

Goed afval scheiden
Wat gebeurt er als je jouw pmd-afval (plastic verpakkingen, 
metalen verpakking en drankpakken) goed scheidt?
Afvalinzamelaar Suez haalt het op en verwerkt het tot een 
nieuwe grondstof. En daar worden weer nieuwe producten 
van gemaakt. Zoals het strandspeelgoed van Zsilt!

http://www.neienaober.nl/
mailto:info@neienaober.nl
tel:+31658865213

