
 Algemene 
        Beschouwing 
Wat vinden de politieke partijen  
in de gemeente Tynaarlo belangrijk 
voor 2020? Wat is hun kijk op de wereld en het 

reilen en zeilen in Tynaarlo?
Hiervoor hebben ze de balans opgemaakt, in wat ook wel de ‘Algemene Beschouwing’ wordt genoemd. Op basis hiervan zijn de politieke 
partijen en het college in de raadsvergadering van 9 juli met elkaar in debat gegaan over de Perspectievennota. Die is in het voorjaar  
opgesteld en vormt de basis voor de gemeentelijke begroting van 2020. Op deze pagina’s leest u per partij de Algemene Beschouwing.  
Op de gemeentepagina in deze krant leest u de belangrijkste uitkomsten van het debat van 9 juli. 
De raadsvergadering is terug te kijken op de website van de raad (raad.tynaarlo.nl).

gemeente Tynaarlo

Tynaarlo zoemt en bruist! 
  
Of het nu gaat om voorzieningen, natuur,  
winkels, cultuur of sociale aspecten, Tynaarlo  
is een hoogst gewaardeerde en ideale woonplek  
midden in het groene hart tussen Assen en Groningen! 
  
Als toets op het voorgestelde beleid gebruiken wij onze  
4 CDA kernwaarden: 
Gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap   
1. We hebben vorig jaar al gewezen op deelname aan de com-

petitie 'beste bermbeheerder van Drenthe’. Dit om biodivers 
bermbeheer te introduceren. De reactie van het college was 
dat zij daar inhoudelijk in de perspectievennota 2019 op 
terug zou komen, dat moment is nu aangebroken. Het CDA 
heeft deze reactie echter nog niet gevonden.  

Vraag: wanneer kunnen wij een financieel onderbouwd uitvoe-
ringsprogramma biodiversiteit in bermbeheer tegemoet zien?  
2. Onlangs hebben we met succes gepleit voor een verbod op 

het oplaten van ballonnen, nu de stroom wegwerpplastic 
nog. Laten wij als gemeente Tynaarlo, het goede voorbeeld 
geven en waar mogelijk, ook het wegwerpplastic verbieden.  

Vraag: Is het college bereid om met onze ondernemers in ge-
sprek te gaan om samen te komen tot een plan om de stroom 
wegwerpplastic uit te faseren? En met uiteindelijk als stok ach-
ter de deur een verbod op gebruik van wegwerpplastic?  
3. Het CDA pleit voor de aanleg van voedselbossen en open-

bare snoepwinkels door gemeentelijke velden in te richten 
met fruitbomen en struiken. Meer groen en bomen zijn  
sowieso goed als versterking van het groene karakter van 
Tynaarlo, maar ook van belang als CO2 opvang.  

Vraag: Is het college het met ons eens dat het aanleggen van 
voedselbossen een goed idee is? En zou het college in kaart 
kunnen brengen welke plekken daarvoor in aanmerking zullen 
kunnen komen?  
4. Het verzorgingshuis was een prima voorziening voor oude-

ren die nog semi-zelfstandig konden wonen. Een eigen 
woonruimte, zelfbeschikking maar wel in een beschermde 
omgeving waar zorg op maat aanwezig is. In de grotere  
kernen zou het wat het CDA betreft een goed idee zijn om 
kleinschalige projecten op te starten waarbij in de buurt  
tevens laagdrempelige buurt-of dorpshuiskamers worden 
gerealiseerd voor een zorgvraag, een kop koffie of gewoon 
voor de gezelligheid.  

Vraag: Is het college bereid om over kleinschalige verzorgings-
huisprojecten en bijbehorende buurt- of dorpskamers na te 
denken? Kunnen leeggekomen of leegkomende gebouwen 
daarvoor geschikt gemaakt worden? 
 
5. Jeugdzorg. Het college heeft grootse plannen aangekondigd 

voor het aanpakken van het financiële tekort door jeugd-
zorg. Daarbij zijn er wat het CDA betreft twee belangrijke 
uitgangspunten: Het kind staat centraal, niet de zorgaanbie-
der!  En, uitmuntende kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders. 
Wij wachten en verwachten veel van de nieuwe kadernota 
en zullen deze ontwikkeling nauwlettend volgen. Het gaat 
tenslotte om veel geld, maar nog belangrijker, om het wel-
zijn van de kinderen. 

   We sluiten af met de woorden van Jules Deelder: 

’De  omgeving van de mens is de medemens’ 

Gauw aan de slag! 
  
Het overschot van 2018 was plezierig, maar deels te danken aan 
de vertraging van zaken. In de Voorjaarsbrief zien we een ander 
beeld. De notitie begraven is tot tevredenheid afgehandeld. We 
zijn druk met participatietrajecten rond de Omgevingsvisie en cen-
trumplan Zuidlaren.  Dat zal nog tijd vragen.  
 
Ondertussen moeten bestaande zaken onderhouden worden, 
dus mooi dat de riolering in Eelde wordt aangepakt, evenals de 
bruggen. Nadelig gevolg van de vertraging van de scholenbouw 
is de stijging van de kosten. Samen met de extra kosten voor 
Wmo en Jeugdzorg wordt hierdoor het schommelfonds opge-
soupeerd. Dit fonds bewijst zijn waarde en we nemen aan dat dit 
fonds volgend jaar weer op de begroting staat? We kunnen in-
stemmen met de VJB. 
 
In de Perspectievennota kijken we vooruit naar 2020, met vooral 
aandacht voor accenten uit het coalitieakkoord. Wat willen we 
bereiken komende jaren? Er is weinig ruimte voor nieuw beleid, 
daar is de financiële ruimte te krap voor. 
 
Duurzaamheid: een belangrijk onderwerp waar veel moet ge-
beuren. Dat er gewerkt wordt aan 5 speerpunten met een route-
kaart is mooi, maar te mager, zeker als het pas in 2021 concreet 
wordt. We dagen het college uit hier scherper te zijn. In de VJB 
wordt een aanpassing van de openbare verlichting aangekon-
digd. Er is toch wel meer te bereiken op korte termijn, zoals de 
opvang van regenwater? Welk ‘laaghangend fruit’ gaat u nog 
meer benoemen en  meenemen in de begroting 2020? 
 
In het accommodatiebeleid hebben we te maken met een paar 
tegenvallers waarvan te begrijpen is dat de gevolgen niet op 
korte termijn inzichtelijk zijn. We rekenen erop dat dit in de be-
groting 2020 wel concreet wordt. 
 
De fietspaden in Eelde en Tynaarlo worden aangepakt. Dit kan 
dus gewoon samen met het ontwikkelen van de doorfietsroute.  
 
De inzet van extra BOA’s is nodig, Tynaarlo ligt niet op een ei-
land. Illegale activiteit komt van buiten, we noemen de drugs-
labs, maar ook de illegale bewoning van recreatiewoningen 
(anders dan om sociale redenen). Samenwerking met omlig-
gende gemeentes, maar ook over de grens is essentieel. 
 
Het centrum Eelde is nog lang niet klaar. Het wordt tijd om meer 
de samenhang te brengen in plannen. De entree van Eelde bij de 
Legroweg hebben we al verknoeid met een sporthal vlak langs 
de weg. Die fout moeten we niet in het centrum maken. Kijk naar 
het geheel van centrum, kerk en museum. Daar past geen groot 
gebouw, nog afgezien van de druk die dit betekent voor verkeer 
en dergelijke. Een postzegelplan in een kwetsbaar gebied vindt 
de ChristenUnie geen goede zet.  
 

De ChristenUnie wenst het  
college Gods wijsheid bij het  
verder uitwerken van de  
begroting voor 2020 en de  
uitvoering van de voorliggende  
plannen. Gauw aan de slag. 
 

 

Concrete acties! 
  
De eerste Voorjaars- en Perspectieven- 
nota van dit nieuwe college en het is  
een mooie. D66 is trots op de manier waarop dit college naar 
buiten gaat en samenwerking zoekt met onze inwoners, 
zoals het participatieplan Zuidlaren en bezoeken aan de  
dorpen/bedrijven. Natuurlijk blijft er nog genoeg dingen  
over die onze aandacht vragen.  
 
Onze grootste zorg, en waarschijnlijk staat D66 hierin niet 
alleen, zijn de oplopende kosten van de Jeugdzorg en de 
voorgenomen besparingsmaatregelen. Ons wordt gevraagd 
geld beschikbaar te stellen voor een aantal maatregelen. 
De onderbouwing van deze maatregelen vinden wij zeer 
summier. Zo is de informatie waarop wij onze goedkeuring 
moeten baseren minimaal. Wij vragen dringend om 
tijdig/accuraat/structureel geïnformeerd te worden over 
ontwikkelingen in de jeugdzorg.   

De gemeente moet het goede voorbeeld 
geven, zeker bij duurzaamheid.    
Over verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed vragen 
wij ons nog steeds af welke concrete  
acties op korte termijn genomen worden.  
 
Daarnaast verbaast het D66 dat op het gemeentehuis afval 
nog niet gescheiden wordt. Naar ons idee niet het goede 
voorbeeld. Wij vragen dus om gescheiden afval inzameling 
ook hier in te voeren. Hoe denkt het college over dit plan?  
 
In het kader van de energietransitie zien wij graag dat de 
kleine windmolens ook toegestaan worden op andere plek-
ken in het buitengebied, dan alleen op boerenbedrijven. 
Bijvoorbeeld bij zandafgravingen of bedrijventerreinen.  
Zo kan ook in de energiebehoefte worden voorzien op 
plekken waar zonne-energie niet mogelijk is. Hoe staat  
het college hierin?  
 
D66 vraagt het college om de regie te pakken in het  
Centrum van Eelde. “Eelde” is namelijk niet af én er zijn 
conflicterende initiatieven die vragen om regie. Zorg voor 
goed overleg, neem alle inwoners en haar klachten serieus. 
Hoe staat het college tegenover onze oproep om regie te 
nemen. Daarnaast vragen wij om een variatie aan bomen 
aan te planten rond de parkeerplaats in Eelde, niet alleen 
als verfraaiing, maar ook voor CO2 reductie en -opslag.  
 
De bibliotheek, Ol Eel en Nieuw Leven willen naar het 
Dorpshuis /De Notenkraker verhuizen. Daarvoor zullen 
deze panden verbouwd moeten worden. Momenteel is het 
niet duidelijk wat de investerings- en exploitatiekosten z 
ullen zijn. D66 is van mening dat deze partijen niet hoeven 
bij te dragen in de verbouwingskosten en moeten de  
exploitatie kosten lager zijn dan ze nu hebben. Is het  
college het eens met D66? 
 
In 2016 heeft de raad een motie aangenomen, dat het  
college opdroeg samen met de bibliotheek met plannen te 
komen om het transformatie door te voeren. Kunt U de 
stand van zaken mededelen? 
 
De Toeristische Informatie Plekken zijn niet meer van deze 
tijd. De budgetten hiervoor kunnen daarom beter gebruikt 
worden om toerisme in Noord-Nederland op een samen-
hangende manier te stimuleren. Wanneer wordt met de 
TIP’s gestopt en komen deze gelden hiervoor beschikbaar?  

 



politieke partijen Tynaarlo
Communicatie! 
  
Gemeentebelangen heeft kennis  
genomen van de voorjaarsnota  
2019.  
We hebben geconstateerd dat het negatieve begrotingsresultaat 
van 105.000 is omgebogen naar een positief resultaat van 
224.000. De financiële aanpassingen leidend tot dit verschil  
worden goed verklaard; de afwijkingen in de voortgang van de 
werkzaamheden minder goed. Een van de redenen daarvoor is 
dat aan de begroting 2019 geen perspectievennota ten grond-
slag lag, dat veel beoogde doelstellingen in de begroting niet 
Smart beschreven worden, en dat kengetallen ontbreken. We 
hebben daar bij de begrotingsbehandeling 2019 en jaarrekening 
2018 ook al op gewezen.  
 
Gemeentebelangen kan instemmen met de bestemming van 
het resultaat en de aanpassing van en het instellen van de 
voorgestelde kredieten.  
 
Wat de perspectievennota aangaat, willen we opmerken dat we 
niet gecharmeerd zijn dat die, in tegenstelling tot andere jaren, 
geen toelichting per hoofdstuk bevat, maar enkel focust op de 
accenten van het College-uitvoeringsprogramma en dat slechts 
het accommodatiebeleid, de Omgevingswet en de Omgevings-
visie, Duurzaamheid, het sociaal domein en het Fietspaden, 
Wegen en Knelpuntenplan nader toegelicht worden. Ook ont-
breekt het opnieuw aan kengetallen en worden de doelstellin-
gen weer niet Smart geformuleerd. Zo kunnen we als Raad onze 
controlerende rol onvoldoende uitvoeren. Bij het accommoda-
tiebeleid bijv. moeten we het doen met de opmerking wij  
brengen de wensen in beeld en vertalen deze waar mogelijk 
met in achtneming van het vertrek van het Harens lyceum in 
een herzien plan voor het AB Zuidlaren. 
 
Gemeentebelangen stelt voor om na realisatie van de Sporthal in 
Groot Veen in Eelde sporthal De Marsch ter beschikking te stellen 
voor de opbouw van Corsowagens. Verschillende corsowijken 
kampen steeds weer met opbouwplek problemen. Bij gebruik van 
De Marsch zouden zeker 4 Wijken onder dak gebracht kunnen 
worden en hun problemen blijvend opgelost zijn.  
 
Wat de herinrichting van de Hoofdweg Eelde/Paterswolde en 
het fietspad Hunnebedstraat Tynaarlo betreft, zijn we er nog 
niet echt gerust op dat deze twee met voorrang in 2020 worden 
opgepakt. Het voorstel dat er nog een afweging gemaakt moet 
worden over de kapitaalslasten roept vragen op.  
Wat de verdere ontwikkeling van de Fietssnelweg aangaat zijn 
we van mening dat er tot nu toe in onvoldoende mate met  
belanghebbenden gecommuniceerd is. Dit kan en moet beter. 
 
Het participatieproces Centrum Zuidlaren baart ons zorgen. 
Zowel over het verloop als de voortgang van het proces. Het 
dossier loopt vertraging op en het proces verloopt minder open 
en transparant als eerst werd gesuggereerd. 
 
Tynaarlo is voor de 2e keer achtereen de minst bedrijfsvriende-
lijke gemeente. Communicatie blijkt hierbij een belangrijke  
factor. Dat communicatie niet altijd goed verloopt en de onder-
nemers zich niet gehoord voelen bleek 3 juli j.l  weer bij de  
presentatie van de alternatieve Centrumplannen Eelde.  
De communicatie rond de afwikkeling van de werkzaamheden 
in Eelde was ook ondermaats. 
 

 

Leef de ruimte  
die je krijgt! 
  
Samen, open en duurzaam. Met dit motto van de huidige coalitie 
ligt de voorjaarsnota en de perspectievennota van dit college voor. 
Een stand van zaken en een doorkijk naar vooral de begroting van 
2020. 
 
De fractie van GroenLinks vindt dat er goede stappen gezet zijn 
in deze collegeperiode. Er vindt een open discussie plaats over 
de vormgeving van het centrum van Zuidlaren. Zorgvuldigheid 
en betrokkenheid staat voorop. En die betrokkenheid is groot.  
Er komt geen grote supermarkt in Ter Borch. In Vries-zuid komt 
een mooie en duurzame wijk. De uitvoering van de WMO en de 
jeugdzorg wordt nog verder verbeterd. Het geld hiervoor is voor-
alsnog veiliggesteld. Het VN panel in Tynaarlo wordt meer en 
meer een voorbeeld voor andere gemeenten. Het nieuwe afval-
beleid is in uitvoering. Voor kunst en cultuur is weer meer ruimte 
en geld beschikbaar,  
 

Er is nog veel te doen  
De energietransitie vanuit de Gemeente leidt nog te weinig tot 
tastbare initiatieven.. Zeker zonnepanelen op het vliegveld en 
op water, en windturbines bij boerderijen is mooi maar niet vol-
doende. De fractie van GroenLinks roept het college op om niet 
langer te wachten op de RES, maar zelf te beginnen met zonne-
panelen à la Midden Drenthe en actief  burgerinitiatieven als van 
Buurkracht en EC Drentsche Aa te ondersteunen. GroenLinks is 
zelf bezig om het gebruik van waterstof in Tynaarlo op de kaart 
te zetten, met een werkgroep, thema-avonden en werkbezoe-
ken. 
 
GroenLinks wil actieve inzet om de biodiversiteit meer te stimu-
leren en daarnaast actieve ondersteuning van de lokale ketens 
voedselproductie en natuur inclusieve landbouw, zoals in Zeyen. 
 
Tynaarlo is een pracht gemeente om te wonen, maar er is een  
tekort aan huizen. Er is vooral behoefte aan huur- en koopwonin-
gen voor de ”kleine portemonnee” en huur- en koopapparte- 
menten voor ouderen. Zowel  in Vries Zuid als in de centra van 
Eelde en Zuidlaren liggen daarvoor mogelijkheden.    
 
In het sociaal domein: Jeugdzorg, WMO en Participatie, hebben 
we de kinderziekten na 4 jaar  overwonnen, maar met name de 
verhoogde vraag naar  gespecialiseerde jeugdzorg, gevoegd bij 
de onlogische regelgeving, waardoor het toekennen van extra 
fondsen soms weer teniet gedaan wordt door nog bestaande  
regels, zoals de trap op trap af systematiek, maken de financiële 
situatie in dit domein zorgwekkend. De fractie van GroenLinks 
wil dat hier verandering in komt.   
 
Mooi dat er nu weer meer ruimte is voor ondersteuning van 
kunst en cultuur in de gemeente Tynaarlo, zoals de subsidie voor 
Museum de Buitenplaats, de extra financiering voor de cultuur-
coach en de subsidie van een ton voor de verbetering van de 
toegankelijkheid en de spreiding van de bibliotheken. Zeker 
voor de bibliotheken wil de fractie van GroenLinks dat er meer 
ruimte komt om deze voorziening in Tynaarlo op niveau te  
houden.  
 

 
 

 

Participatie,  
is dat beter?  
  
Het college vraagt in de perspectievennota geld om zwaar te 
gaan bezuinigen op de ondersteuning aan ouderen (WMO) en de 
jeugdzorg en geld voor het verbeteren van fietspaden.  
Plannen daarvoor zijn er niet. Ook mag de raad uitgangspunten 
voor de begroting vaststellen. Dat is het. Grote financiële  
onzekerheden blijven bestaan.  
 
Dit college van Leefbaar Tynaarlo, Groen Links, D66, CDA en 
CU past op de winkel. Het maakt geen beleid en schuift poli-
tieke keuzes voor zich uit. Er is NUL visie. NUL politieke kleur 
en de stellig beloofde dorpenronde is NIET uitgevoerd. Partici-
patie is het toverwoord. Geen wethouder verantwoordelijk 
voor proces of resultaat. De gemeenteraad moet het zelf maar 
uitzoeken. Participatie, is dat beter? Kijk naar centrum Eelde. 
Volop participatie, maar boze inwoners als resultaat. Kijk naar 
centrum Zuidlaren. Het zit muurvast. Geen openheid, zelfs ge-
heimhouding. Centrum Vries, het blijft bij praten. Er worden 
hoge verwachtingen gewekt, er wordt veel losgemaakt. Hoe 
gaan we dat eigenlijk aanpakken, participatie. Met welke af-
spraken maken we participatie tot een succes. 
 Beleidsvoorstellen van de PvdA  
De afstand tussen inwoners en gemeente wordt steeds  
groter. Persoonlijk contact is steeds minder vanzelfsprekend. 
Dat vinden wij ongewenst. Wil je mensen ontmoeten, dan 
moet je dat organiseren. Wij stellen voor dat de gemeente in-
gaande 2020 een nieuwjaarsreceptie aanbiedt aan inwoners.  
Ons hebben de afgelopen maanden veel voorbeelden bereikt 
van falende gemeentelijke dienstverlening (contact leggen, 
verkeerde informatie, afspraken niet nakomen). Wij pleiten 
voor een kwalitatieve beoordeling en verbetering van de dienst-
verlening (mystery guest, collegiale toetsing in gemeentelijk  
samenwerkingsverband).   
Vrijwilligers (en mantelzorgers) zijn de smeerolie van onze  
samenleving en besparen veel kosten. Tegelijkertijd is vrijwil-
ligerswerk het beste medicijn tegen eenzaamheid. Naast  
inhoudelijke ondersteuning en advies verdienen vrijwilligers 
maatschappelijke waardering. Wij stellen voor om eens per jaar 
een feestavond voor alle vrijwilligers te organiseren.   
De gemeenteraad kan moeilijk beoordelen of het college het 
haar opgedragen werk goed uitvoert. Wij stellen voor om 
streefwaarden vast te stellen, vooreerst voor de bestrijding van 
armoede, langdurige werkloosheid en taalachterstand.   
Armoede bestrijding staat hoog op de agenda. Naast ziekma-
kende zorgen hebben mensen in de bijstand vaak torenhoge 
energielasten. Wij stellen voor om tijdelijk een energiecoach 
aan te stellen, die mensen in de bijstand helpt hun energiekos-
ten te verlagen.  
Het college kiest er niet voor om in Eelde één gebouw in te 
zetten als cultuurhuis. Dat doet afbreuk aan de bedoeling.  
Wij roepen op om toch voor één gebouw te kiezen en duidelijk-
heid te geven over de investering in relatie tot de bezuinigings-
opdracht voor de bibliotheken.   
Op 30 augustus opent “De Aanloop” in Nieuw Laarhof in Zuid-
laren. Een laagdrempelige voorziening voor ouderen, bedoeld 
om vereenzaming te voorkomen. Een opstartsubsidie is tot  
1 januari gegeven. Is het college voornemens deze subsidie 
met drie jaar te verlengen? 
 
 
 

 
 

 

Steun voor ondernemers! 
  
Één van de grootste zorgen die bij onze fractie leeft, is de financiële houdbaar- 
heid van het sociaal domein. Het college heeft in haar uitvoeringsprogramma  
aangegeven dat het rijksbudget niet leidend is voor het sociaal beleid. In de  
perspectievennota lezen wij iets anders  
 
Met betrekking tot dit domein gaat de VVD fractie ervan uit dat de beleidsvoornemens zoals 
gepresenteerd in de raadswerkgroep sociaal domein van 26 juni j.l. leidend zullen zijn in de 
beleidskeuzes voor het komend en de volgende jaren. Onze fractie verwacht dat deze initia-
tieven worden uitgewerkt in de begroting 2020. Dit vooral omdat het in onze ogen al (te) lang 
duurt voor er maatregelen worden getroffen de oplopende tekorten aan te pakken. Het onder-
zoek van Bureau Lexnova heeft jammer genoeg weer aangetoond dat onze gemeente op de 
laatste plaats staat vermeld als MKB vriendelijke gemeente. In uw uitvoeringsprogramma 
geeft het college nog aan enige ambitie te hebben voor de ondernemers in onze gemeente.  
In het voorliggende stuk vinden wij hierover niets terug. En als VVD fractie stelt ons dat stevig 
teleur. 
 
Door collega’s in deze raad is er bij herhaling aandacht gevraagd voor de risico’s van de gas-
winning. Bij een presentatie in het provinciehuis werd ons duidelijk dat er voor de gewone 
burgers en hun bezit regelingen en protocollen gemaakt zijn of worden. Tot onze grote ver-
bazing lijkt het er op dat er niets geregeld is of wordt voor bedrijfspanden, agrariërs, over-
heidsgebouwen en dergelijke. Wij vragen of dit college hier actie op gaat nemen om ook 
ondernemers tegemoet te komen. 
 
Op 11 juli 2017, dat is nu twee jaar gelden, heeft onze raad de motie “investeringen / impuls 
in de dorpskeren” breed aangenomen. In een brief van 1 juli 2019 laat het college weten dat 
er met deze motie inhoudelijk nog niets is gebeurd. In meerdere dossiers valt het gebrek aan 
bestuurskracht van het huidige college op. Wil het college aangeven wat het gaat doen om 
voortgang in de verschillende dossiers  te boeken. Dat de VVD fractie onaangenaam werd  
verrast door de opstelling van het college inzake de expert meeting inzake het Centrum  
Zuidlaren mag duidelijk zijn. Wij zijn er van overtuigd dat de raad alle relevante informatie tot 
zich moet kunnen nemen om haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren. Wij vragen ons als 
VVD fractie af hoe het college gaat borgen dat de raad over alle informatie kan beschikken. 
 
De overlast van processierupsen neemt ook in onze omgeving schrikbare vormen aan.  
Als VVD willen we dat het college in de komende begrotingen hier middelen voor opneemt 
om deze plaag op een adequate wijze te bestrijden. 

Samen, open, duurzaam! 
  
De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft met plezier kennis genomen van de  
perspectievennota. Een aantal nog lopende zaken zijn inmiddels goed afgehandeld  
en nu ligt een perspectievennota voor, die mooi in lijn ligt met het coalitieakkoord  
en het collegeprogramma “Samen, open, duurzaam”. 
 
Met deze perspectievennota schetst het college een aantal doorkijkjes naar de toekomst, die alle inwo-
ners van Tynaarlo raken. Het college probeert om met de door het Rijk gestelde kaders en schaarse  
financiën toch een eigen koers te varen, die gunstig is voor de inwoners van Tynaarlo. We vertrouwen 
erop dat het programma “Leef de ruimte die je krijgt” leidend zal zijn en dat het Leefbaarheidsfonds ook 
in 2020 goed gevuld zal zijn. Wij zien graag dat het aantal handen binnen de gemeente niet verder 
wordt teruggebracht, zodat een goede service voor burgers en ondernemers geborgd zal blijven.  
Duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie zijn urgente en belangrijke thema’s, waarbij we 
moeten zoeken naar enerzijds individuele en kleinschalige oplossingen en anderzijds een collectieve 
aanpak van de problemen. De CO2-reductie vraagt om een waaier aan maatregelen en we denken 
dat u hiervoor in de begroting van 2020 geld moet reserveren. Dit geld zal moeten worden ingezet ten 
behoeve van collectieve voorzieningen, maar ook voor regie. Vele kleintjes maken 1 grote, maar 
zonder regie en samenhang blijven het heel veel kleintjes. Biodiversiteit en het aanpassen van de 
leefomgeving vragen om maatwerk, samenwerking en creativiteit. Schone mobiliteit vinden wij belang-
rijk. Goede fietspaden, oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s zien we graag in de begroting 
terug. Ook het station in Tynaarlo zien wij graag terug in de inspanningen van het college. 
We zijn blij met de besluiten om meer woningen te bouwen, maar zien ook dat betaalbare sociale 
huurwoningen voor senioren en starters te weinig worden gebouwd. We zien graag dat het college loca-
ties aanwijst waar dit gerealiseerd kan worden. Ook de voedselbank verdient onze gemeentelijke steun. 
Bewegen is super belangrijk en super gezond. Nieuwe initiatieven tussen schaatsen en skeeleren 
vragen dan ook steun van de gemeente. 
 
Wij steunen de culturele organisaties in onze gemeente en denken dat monitoring en een herijking 
van onze uitgaves op zijn plaats zijn. Een paar organisaties slokken jaarlijks structureel 200K op, 
terwijl voor de andere culturele voorzieningen nauwelijks geld overblijft. Wij denken dat de 
vanzelfsprekendheid waarmee we nu ons gemeenschapsgeld uitgeven toe is aan herijking. Ook 
denken wij dat hier creatief naar gekeken moet worden: het gaat niet alleen om een subsidiebedrag, 
maar huisvestingsmogelijkheden faciliteren of bijvoorbeeld kwijtschelding van leges bij evenementen 
horen ook tot de mogelijkheden. Het afstoten van gemeentelijk vastgoed biedt de mogelijkheid om 
hierin eenmalig te steunen of te faciliteren. Het voortgezet onderwijs in Zuidlaren vinden wij van groot 
belang en wij vragen het college om alles in het werk te stellen om dit te behouden. 
Wij wensen het college veel succes. 


