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gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Tynaarlo, gehouden op dinsdag 12 december 2006 om 20.00 uur in 
de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 

Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. Buis en  
ir. C.H. van den Berg-Huisman, de heer H.J. Bolhuis, de dames G.B. Bomhof-Ruijs, 
A.E. Brinkman en A J. Buring, de heer P. van Es, de dames J. van Gelder-van den Berg en 
N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, 
A.M. Meerman, P.A. van Mombergen, G. Pieters, R. Prins, O.D. Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens 
en de dames T. Terwal-Arends en R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders, te weten de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Assies, en H. Kosmeijer 
   
Voorzitter : de heer J. Rijpstra 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
Notuliste : mevrouw Y. van Duijn, Notuleerservice To The Point 

 
 
1. Opening / mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering van de raad van Tynaarlo en heet alle aanwezige 
leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de 
pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en 
belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
 
De voorzitter stelt de agenda ongewijzigd vast en geeft vervolgens het woord aan de 
heer Talens.  
 
De heer Talens heeft een opmerking over de Strategische raadsagenda. De leden van 
de raad hebben van de griffier per e-mail een verzoek gekregen, waarin de fracties die 
nog niet hebben meegedaan aan het voortraject van de overlegronde voor het opstellen 
van de Strategische raadsagenda, worden verzocht zich bij de griffier te melden. Het is 
de bedoeling om te komen tot een groter collectief dat zich gaat bezighouden met het 
uitwerken van de Strategische raadsagenda. De agenda is niet bedoeld om in de kast te 
zetten. Men wil er ook echt mee aan het werk. Spreker verzoekt alle fracties iemand uit 
hun midden aan te wijzen om hieraan mee te doen. 
 
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 9. “Investeringsprogramma riolering”, op 
verzoek van de fractie van Leefbaar Tynaarlo naar de bespreekagenda is gebracht. 
 
De heer Stel  zegt dat bij de behandeling van de Strategische raadsagenda is 
afgesproken dat dit in het Presidium verder zou worden behandeld. Wat zijn nu de 
beweegredenen om de werkgroep verder voort te zetten?  
 
De heer Talens meldt dat de werkgroep met dit onderwerp verdergaat en heeft 
gemeend de aangelegenheid breder te moeten trekken door alle fracties opnieuw uit te 
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nodigen.  
 
De voorzitter vraagt hierbij aandacht voor de mail. Het advies dat vervolgens wordt 
gegeven gaat eerst naar het Presidium toe. 
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 28 november 2006 en 
vaststellen actielijst 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt zich n.a.v. pagina 20, 2e alinea af wanneer de 
door wethouder Assies toegezegde schriftelijk informatie over de uitgevoerde 
maatregelen komt.  
 
Wethouder Assies verduidelijkt dat de beantwoording nog niet geheel gereed is. Uiterlijk 
voor de komende kerstdagen volgt een reactie. Vervolgens vestigt hij de aandacht op 
de onlangs uitgereikte Gouden Mispel. Hij benadrukt dat de eeuwenoude veekering, het 
Vlechtspoor bij de Helmerdijk, heel zeldzaam is. Het is de enige in Drenthe. 
Vermoedelijk is de kering ruim honderd jaar geleden gevlochten. Het oude element 
wordt aan beide kanten van de weg hersteld, waarvoor een budget van 3000 euro van 
de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap ontvangen is.  
 
Vervolgens worden het verslag en de actielijst ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
 
Voor de goede orde deelt de voorzitter mee dat de vragen bij het vragenrecht vooral 
bedoeld zijn voor urgente aangelegenheden, die in principe direct beantwoord kunnen 
worden. De heer Kraayenbrink heeft aangegeven, gezien de komende vorstperiode, 
een vraag over de hemelafwatering te hebben. De voorzitter laat weten dat de heer 
Kraayenbrink de vraag per brief zal stellen. 
 
De heer Kremers komt terug op het besprokene over bestemmingsplan Kern Vries, 
perceel Tynaarlosestraat 58 te Vries, inzake wat op dit perceel al dan niet gebouwd kan 
worden. De gemeente stelt zich op het standpunt dat het iets met zorg te maken moet 
hebben. In het kader van de plannen van de huidige bewoner, is het zowel voor de 
bewoner, maar ook voor de Raad, belangrijk om te weten wat de gemeente onder de 
term zorg verstaat, zodat alle partijen goed geïnformeerd zijn.  
 
Wethouder Kosmeijer stelt dat 14 dagen geleden het bestemmingsplan Vries is 
vastgesteld, inclusief de discussie over de Tynaarlosestraat. Afgesproken is dat het 
bestemmingsplan is vastgesteld met de benoeming “Openbare Bijzondere Gebouwen” 
op deze locatie. Vervolgens kan de schets getoetst worden. Daarover zal de heer 
Weelink spoedig schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De uitkomst zal moeten 
leiden tot een discussie tussen betrokkenen en de gemeente. Of beide partijen al dan 
niet in kunnen stemmen, wordt gemeld aan de Raad.  
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5. Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat er zich voor agendapunt 12 (afwijkende inzameling 
bosgebied Zeegse) een inspreker heeft aangemeld.  
 
De heer Hooijer van de Vereniging Dorpsbelangen Zeegse reageert naar aanleiding van 
een publicatie in het Dagblad van het Noorden en een brief van een aanstaande 
bewoner van het nieuwe bosgebied. Hij wijst opnieuw op de gebrekkige communicatie 
en heeft het gevoel dat bij het opstellen van een nieuw contract, bewust is uitgegaan 
van het niet meer huis aan huis ophalen van afval in het bosgebied. Spreker heeft een 
notitie over het voornemen van het installeren van drie ondergrondse afval 
inzamelpunten in Zeegse en over de kosten van het plaatsen en legen en onderhoud 
van ondergrondse containers aan de griffier overhandigd. 
Over de drie in te richten inzamelpunten is geen overleg gevoerd met de Vereniging 
Dorpsbelangen Zeegse of met de Boermarke of met de Vereniging van Bewoners. De 
heer Hooijer vindt het slordig om dergelijke berichten uit de media te moeten vernemen. 
Sommige bewoners aan de Brink krijgen een brief waarin gesteld wordt, dat ze hun 
afval niet meer via een afvalcontainer aan kunnen bieden. Twee inzamelsystemen van 
afval in het dorp leidt volgens de heer Hooijer tot willekeur. Welke bewoners betalen 
straks een vast bedrag en wie per gewicht? De vraag rijst hoe oneigenlijk gebruik van 
ondergrondse containers zal worden gecontroleerd? Daarnaast zijn de kosten van 
onderhoud en plaatsen buiten de offerte gehouden. In Amsterdam en Groningen blijken 
de ondergrondse containers snel vol te raken, wat tot zwerfvuil leidt. Hierdoor is het 
noodzakelijk het vuil twee maal per week op te halen. Om met Jan Schaefers woorden 
te spreken: ”is dit vastgesteld beleid, of is er niet over de kwestie nagedacht? 
Dorpsbelangen Zeegse doet het verzoek om het agendapunt afvalinzameling van de 
raadsagenda af te voeren. 
 
De voorzitter informeert of er vragen van de zijde van de raad zijn. Dit is niet het geval.  
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van agendapunt 12. 
 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afwijken inzameling bosgebied Zeegse 
 
De heer Pieters is enigszins verbaasd over de gebrekkige communicatie rondom de 
inzamelingsplannen en gaat ervan uit dat betrokken bewoners die aan de Brink wonen, 
gewoon hun container voortaan aan de weg kunnen neerzetten. De VVD-fractie is het 
volledig eens met het standpunt. Het probleem speelt al langere tijd in Zeegse. Met 
deze oplossing komt een einde aan de problematiek. Het kostenaspect is ook een 
belangrijke reden om het anders te gaan doen. Volgens het onderliggende stuk is de 
afvalverwijdering in het bos zeven maal duurder dan in intensief bewoonde gebieden. 
De heer Pieters benadrukt opnieuw dat de VVD-fractie achter het standpunt staat, met 
dien verstande dat de problemen met enkele bewoners van de Brink moeten worden 
opgelost. 
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Mevrouw Van den Berg-Huisman stelt dat, gezien het dikke dossier, er op dit moment 
iets moest gebeuren. Over de gebrekkig verlopen communicatie verkrijgen we uitleg 
van de wethouder. De aanbesteding die voor de overige vuilnisophaaldienst heeft 
plaatsgevonden, heeft de fractie en de bewoners voor een voldongen feit gesteld. Het 
draagvlak voor het voorstel is niet bijzonder groot. Hier plaatst de fractie vraagtekens 
bij. Echter er zijn ook positieve kanten aan de nieuwe ophaalmethode te belichten. 
Punten waar de bewoners wellicht voorheen niet over na konden denken. De fractie 
vraagt zich af of de aangewezen plek voor de container de meest logische is. Misschien 
valt hieraan nog iets te veranderen bij de inspraak. Vanaf 1 januari 2007 wordt de 
inzameling stopgezet tot uiterlijk 1 juli 2007. Het is mevrouw Van den Berg-Huisman 
onduidelijk hoe het afval in de tussenliggende periode wordt opgehaald. Gaat de heer 
Frieling met paard en wagen door het bos om het vuil op te halen? Wellicht zijn er 
elders in de gemeente meerdere situaties waar de vuilnisophaal anders dan normaal 
plaatsvindt. Het voorbeeld van de Reigerlaan wordt hierbij door spreekster aangehaald. 
Verder vraagt zij zich af of er in de toekomst sprake zal zijn van verdere kosten voor het 
weer in orde brengen van de zandwegen. Daarover staat namelijk niets in het voorstel. 
 
De heer Kloos wijst er op dat ook in het verleden uitgebreid gecommuniceerd is met de 
bewoners van het gebied. De grote problemen waren destijds dat de vuilniswagen o.a. 
de Zandrivier, een hoofdweg met verschillende aftakkingen, vernietigde. Met de 
voorgestelde oplossingen zou de overlast tot het verleden kunnen behoren. De heer 
Kloos gaat ervan uit dat de rest van het afval van bewoners van Zeegse op de reguliere 
wijze wordt opgehaald. Aan het einde van de Zandrivier is een camping met 
vakantiehuisjes. Krijgen de mensen van de huisjes ook een pasje of wordt er 
bijvoorbeeld een grote afvalcontainer geplaatst? Indien het afval van de camping ook in 
de ondergrondse containers komt is dit verder geen probleem en een acceptabele 
oplossing voor de betrokken bewoners van het bosgebied. 
 
De heer Prins herinnert aan het uitgebreide en langdurige onderzoek waarbij de 
contacten met de burgers dateren uit de periode van 2001 en 2003. De fractie van de 
PvdA kan zich vinden in de geboden oplossing met de containers en het niet meer huis 
aan huis ophalen van huishoudafval. De verordening gaat nu de inspraak in. Dat 
betekent dat vooral de mensen uit het bosgebied eventueel nog bezwaar aan kunnen 
tekenen. De wethouder wordt gevraagd om nog te kijken of er tijdens de periode van 
inspraak nog een breder draagvlak onder de bewoners gecreëerd kan worden. 
 
De heer Van Es stemt in principe in met het gewijzigde concept afvalstoffenverordening. 
Dat het een dossier met de nodige historie is, wordt door hem kort aangehaald. Spreker 
denkt dat er voor de langslepende problemen een adequate oplossing wordt geboden. 
Met de aanbesteding van het afvalcontract is men voor een voldongen feit gesteld. In 
afwachting van het antwoord van de wethouder over de gebrekkige communicatie kan 
het onderwerp worden vrijgegeven voor inspraak. 
 
Mevrouw Zuiker begrijpt dat de gemeente het vuil op een andere manier wil inzamelen. 
De kostenbesparing en vooral het minder belasten van de woonomgeving zijn voor 
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GroenLinks belangrijke afwegingen. Een deel van de bewoners van het gebied zal 
uiteraard moeten wennen aan de nieuwe inzameling. Spreekster is ervan overtuigd dat 
de bewoners de duurzame woonomgeving en met name het behoud van de zandwegen 
een warm hart toedragen. Mevrouw Zuiker heeft signalen ontvangen dat er mensen die 
aan verharde wegen wonen (bijvoorbeeld de Koeweg), zijn aangeschreven. Ze vraagt 
de wethouder of deze mensen per abuis een brief hebben gekregen of dat er ook 
mensen die aan verharde wegen wonen onder de nieuwe inzamelingsregeling vallen. 
Het schijnt dat de betrokken bewoners het GFT-afval zoveel mogelijk zelf willen 
composteren. Mevrouw Zuiker juicht toe dat de gemeente hiertoe compostvaten 
beschikbaar stelt. Bij het in maart 2007 definitief te nemen besluit wil de GroenLinks-
fractie graag kennis nemen van de berekening van de tarieven per lediging en een 
schatting ontvangen van hoe de reinigingsheffing voor de bewoners uitvalt. De plannen 
mogen in de inspraak en mevrouw Zuiker is benieuwd naar de zienswijze van de 
inwoners. 
 
De voorzitter kondigt aan dat namens het College wethouder Frieling zal reageren. 
 
Wethouder Frieling verduidelijkt de situatie. Het College is al een aantal jaren bezig 
geweest om een oplossing te vinden voor het gecombineerde probleem van de 
afvalinzameling in het bosgebied Zeegse en voor de gevolgen van de tot nu toe 
gehanteerde methode voor de kwaliteit van de wegen. Na de start van de kwestie door 
mevrouw Jongman, voortgezet door collega Huzen en Hilbrants uit de vorige periode, is 
de zaak weer opgepakt. Na de Collegevorming in april 2006 is enige vertraging 
ontstaan, in het bijzonder aangezien de aanbesteding van de inzameling de nodige 
aandacht en ambtelijke capaciteit vroeg. Een aantal zaken bleek niet volledig volgens 
de zwaarte gewogen te zijn, waardoor nu de situatie in het bosgebied met een halfjaar 
gehandhaafd dient te worden. Anders kan de kwestie niet conform de voorschriften 
geïntroduceerd worden. Dit impliceert dat er nu een procedure op grond van de Wet 
Milieubeheer start, waarin dit gebied wordt uitgezonderd van de verplichting om huis 
aan huis in te zamelen. Hierbij hoort een inspraakprocedure waardoor men niet per 1 
januari aanstaande de zaak in Zeegse in zijn geheel afgerond kan hebben. Uit de 
stukken blijkt dat er in een eerdere periode zeer uitvoerig met de bewoners is 
gecommuniceerd. De raad heeft hiervan in bijbehorende stukken uitvoerig kennis 
kunnen nemen. Er zijn heel veel zaken besproken. Er is ongenoegen geuit, maar er zijn 
ook verschillende positieve geluiden gehoord. In de stukken valt bijvoorbeeld te lezen 
dat eenderde deel van de mensen het nieuwe systeem ziet zitten. Eenderde deel is 
misschien niet al te veel, maar het lijkt wethouder Frieling een redelijk vertrekpunt 
waarbij mensen met een minder vastomlijnde mening op den duur ook deel uit kunnen 
gaan maken van het draagvlak. Het vergroten van het draagvlak acht het College 
belangrijk. In het volgende communicatietraject in het kader van de inspraak zal 
getracht worden het draagvlak te vergroten. Gelegenheid zal worden geboden om 
problemen te signaleren en bezwaren te uiten. De conclusies worden te zijner tijd bij de 
definitieve besluitvorming onder de aandacht gebracht van de raad. 
 
Volgens een aantal sprekers zijn de betrokken mensen door de wijze van aanbesteden 
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voor een voldongen feit gesteld. Mocht over enige maanden blijken dat in het bosgebied 
huis aan huis moet worden ingezameld, dan kan het verantwoordelijke bestuur van de 
gemeente Tynaarlo er voor kiezen om de besprekingen te herstarten. Op dit moment is 
het echter niet de weg die het college inslaat. 
 
Als antwoord op de vraag van mevrouw Van de Berg-Huisman over de tussenliggende 
periode stelt wethouder Frieling dat in de eerste helft van 2007 op de oude voet verder 
wordt gegaan. Het college wil ervoor zorgen dat de overgang niet abrupt zal 
plaatsvinden en dat ook rekening wordt gehouden met de inspraak. Dit vindt het college 
een correcte aanpak. 
 
Als de plannen doorgaan, bestaan in het hele gebied Zeegse twee verschillende 
systemen naast elkaar. De bekostiging van het zelf brengen van huishoudelijk afval, kan 
niet betrokken worden in de afvalstoffenheffing. Als de gemeente dit in rekening wil 
brengen, zal daarover een afzonderlijk besluit over de soort van heffing moeten worden 
genomen. Dat kan op grond van de gemeentewet reinigingsheffing. De uitvoering van 
de containers is zodanig georganiseerd, dat alleen de mensen die over een pasje van 
de gemeente Tynaarlo beschikken van het systeem gebruik kunnen maken. Het storten 
van afval is als het ware een gecontroleerd gebeuren. Over het kostenniveau zal men 
zich nog buigen. Wethouder Frieling geeft aan dat het bedrag naar alle redelijkheid tot 
stand zal komen.  
 
Het overzicht van mensen die de brief hebben ontvangen zat bij de onderliggende 
stukken. De lijst met namen zal worden nagekeken. Het is in eerste instantie 
uitdrukkelijk de bedoeling geweest dat iedereen, die in het omlijnde gebied woont, 
afzonderlijk aangeschreven zou worden met een keurige uitvoerige en duidelijke brief. 
Volgens wethouder Frieling is het ook als zodanig uitgevoerd. 
 
Mevrouw Zuiker vraagt of dit ook betrekking heeft op verharde wegen? 
 
Wethouder Frieling antwoordt dat hij zo dadelijk zal ingaan op de verharde wegen. Hij 
vervolgt zijn betoog en zegt, in antwoord op de vraag van mevrouw Van de Berg-
Huisman, over de afwijkingen van inzamelingswijzen, dat dit goed denkbaar is bij 
bepaalde hoogbouwsituaties, waarin ook op de begane grond verzamelcontainers 
zouden kunnen bestaan.  
 
De kosten van repareren van de zandwegen worden als afzonderlijk hoofdstuk 
beschouwd. Wanneer definitief vaststaat op welke wijze de inzameling plaats zal 
vinden, wordt gekeken naar de wegen en wie hiervoor verantwoordelijk is. Indien blijkt 
dat dit de gemeente is, doet wethouder Frieling een toezegging voor de 
verantwoordelijkheid.  
 
De heer Kloos gaat er terecht vanuit, dat het overige deel van Zeegse op de oude 
manier van huis aan huisinzameling blijft voorzien. Campings vallen onder bedrijfsafval 
en betalen rechtstreeks aan de inzamelaar voor een afzonderlijke inzameling. Dat er 
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van bestaande wegen ter plaatste gebruik moet worden gemaakt, is voor de hand 
liggend. Dit is een bestaande situatie die gehandhaafd wordt.  
 
Verharde wegen in het gebied, zoals de Koeweg, worden betrokken bij de uitsluiting. 
Wethouder Frieling heeft gemeend dat het de duidelijkheid ten goede komt als er in het 
gebied geen uitzonderingen worden gemaakt voor verharde wegen. Daarbij komt dat de 
verharde wegen ook geen onderdeel uitmaken van een circuit, maar eenzijdig zijn 
waardoor terug dezelfde weg moet worden afgelegd. Dit brengt met zich mee dat het 
voertuig moet omkeren. Als de ondergrondse containers worden gesitueerd zoals is 
aangeduid op de tekening, dan bevinden de containers zich aan de uiteinden van de 
verharde wegen. Spreker acht het zeker in deze fase van de plannen verstandig, om 
geen uitzonderingen te maken. Het composteren zal worden gestimuleerd door het 
beschikbaar stellen van compostvaten. 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De voorzitter stelt vast dat de inspreker nog gebruik wil maken van een reactie in de 
tweede termijn. 
 
De heer Hooijer zegt dat bij de dorpsbewoners het gevoel leeft, dat het nieuwe 
ophaalsysteem versneld doorgevoerd moet worden. Dit stuit hem verschrikkelijk tegen 
de borst. De instanties van het dorp Zeegse voelen zich niet serieus genomen en de 
Vereniging van Dorpsbelangen had graag mee willen praten over het voorstel. Uit een 
recent gesprek met wethouder Assies en het GVDT(gemeenschappelijke Verenigingen 
Dorpsbelangen in Tynaarlo), bleek, dat de communicatie vanuit de gemeente wederom 
uitermate slecht is geweest. Wethouder Assies heeft toen toegezegd dat het beter zou 
worden. Voortaan zou elke dorp geïnformeerd worden over ieder voorstel of 
verordening dat hen aangaat. Helaas is het weer niet gebeurd.  
De kans op meer zwerfvuil wordt door de containers enorm vergroot. De heer Hooijer 
verwacht problemen en wijst op de picknickplaats waar losse vuilniszakken bij worden 
gezet. Deze vuilniszakken worden overigens keurig door de gemeente opgehaald. 
 
Mevrouw Zuiker reageert op het antwoord van de wethouder over de verharde wegen. 
Het argument van het kapot gaan van de zandwegen valt weg. Zij spreekt de hoop uit 
dat er nog gekeken kan worden naar een oplossing voor de permanente bewoners van 
de verharde weg, zodat zij op een normale manier hun afval kwijt kunnen. 
 
De heer Prins geeft naar aanleiding van het technische aspect betreffende de 
containers ter overweging mee dat in dit soort containers weeginstrumenten kunnen 
worden aangebracht.  
 
De voorzitter vraagt in te stemmen met het gewijzigde concept afvalstoffenverordening 
zodat deze verordening kan worden vrijgegeven voor inspraak. Het bijbehorende 
tijdspad biedt nog alle gelegenheid tot inspraak. De verwachting wordt uitgesproken om 
in de vergadering van 6 maart 2007 dit onderwerp af te kunnen ronden. 
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7. 

 
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester 
en wethouders d.d. 21 november 2006 besloten.  
 
Belastingverordening afvalstoffenheffing 2007 
 
Mevrouw Van Gelder-Van den Berg vraagt betreffende de stijging van tarieven, waarom 
het omruilen en vervangen van minicontainers met respectievelijk honderd dan wel 
vijftig procent moet stijgen.  
 
De heer Kraayenbrink vindt de 8 euro korting in eerste instantie een sympathiek gebaar. 
Hij gaat ervan uit dat het een eerste aanzet is en dat de komende jaren de tarieven nog 
verder omlaag kunnen. Dit in het kader van allerlei bezuinigingsmaatregelen. Na een 
periode van ongebreideld duurder worden van afvalkosten is de korting als een soort 
pleister op de wonde te interpreteren. Hij hoopt niet dat deze korting wordt opgeheven 
door de verhoging van rioleringskosten. Spreker hoopt dat het geen gewoonte wordt, 
dat iedere besparing wordt opgeheven door een verhoging van andere kosten. Maar in 
ieder geval lijkt het tot zover nog kostenneutraal. Maar verder kijkend, kan men 
constateren dat dit niet het geval is. De sappakken en het blik zijn vervallen. Dit heeft 
financiële gevolgen voor gezinnen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo pleit er daarom 
voor dat de recycling van de sappakken en het blik weer kan worden ingesteld op de 
oude manier. 
 
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Frieling. 
 
Wethouder Frieling reageert op de vraag van mevrouw Van Gelder-van den Berg over 
de tarievenstijging. Hij stelt dat de in de tabel genoemde verhoging een duidelijke 
afspraak met de gemeenteraad is. Een en ander dient kostendekkend (uit de retributies) 
te zijn. De retributies zijn meer dan trendmatig verhoogd, maar nog niet kostendekkend. 
De bedragen zijn iets dichter naar elkaar toe gebracht en in een aantal gevallen naar 
boven toe afgerond. In andere gevallen zijn bedragen naar beneden afgerond.  
 
In antwoord op de vraag van de heer Kraayenbrink over de sappakken en het blik, 
meldt wethouder Frieling, dat de aparte inzameling van sappakken en blik is komen te 
vervallen. Er is adequaat en uitgebreid onderzoek naar het handhaven ervan verricht. 
Van blik moet men een vrachtwagen vol hebben, om het gewicht te behalen dat gelijk 
staat aan acht euro. Zonder blikpers is het namelijk allemaal ingeblikte lucht. Bovendien 
is blik een materiaal dat bij de afvalverwerking in Wijster uitstekend kan worden 
gescheiden van het overige afval. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het afzonderlijk 
inzamelen van blik en sappakken niet in stand gehouden kan worden. Aangezien er 
voor de sappakken geen afnemer was, moest voor het separaat afvoeren van de 
sappakken betaald worden. In samenhang met de beëindiging van de gezamenlijke 
regeling met de gemeente Assen, is een verdere verlaging van het algemene deel van 
de afvalstoffenheffing de komende jaren aannemelijk. 
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De heer Kraayenbrink betreurt het dat de sappakken en blik niet meer gescheiden 
opgeruimd worden. Hij hoopt dat een voorstel hiertoe in de toekomst terug zal keren. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 21 november 2006 besloten. 
 

8. Invoegen APV artikel “Verblijfsontzegging” 
 
De heer Stel is verheugd over het voorstel de verblijfsontzegging op te nemen in de 
APV (Algemene Plaatselijke Verordening), als onderdeel van het onlangs opgestelde 
horecaconvenant. De VVD-fractie vindt dat de verblijfsontzegging wel enigszins 
stringenter aangezet kan worden. Het is onacceptabel dat een kleine groep jeugd het 
bederft voor de rest. Daarom ziet de fractie graag een strakkere regelgeving voor de 
jeugd opgenomen, indien dit juridisch mogelijk is.  
 
De heer Meerman vraagt of er een aanleiding bestaat voor een strakkere aanzetting.  
 
De heer Stel constateert momenteel onacceptabel veel problemen met jongeren in het 
uitgaansleven, voornamelijk op zaterdagavond. Tot ver in de omtrek worden sporen van 
vernielingen achtergelaten, vanaf de discotheek richting huis. Het is van groot belang 
dat deze problemen adequaat worden aangepakt.  
 
De heer Meerman geeft aan, dat uit de statistieken van de veiligheidsanalyse van de 
Politie blijkt, dat de bovengenoemde problemen met jongeren juist afnemen. Daarom 
vindt hij dat er geen reden is om nog strakker te handhaven.  
 
De heer Stel blijft, ondanks de afname van problemen, op het standpunt staan dat er 
strakker en stringenter gehandhaafd dient te worden, dan in het voorstel staat. 
 
De heer Kloos benadrukt dat Leefbaar Tynaarlo een groot voorstander is van het 
zogeheten “lik op stuk-beleid”. Bij voorkeur wil men afstappen van het gehanteerde 
gedoogbeleid. Handhavingsbeleid, mits de gemeente het beleid goed verwoord richting 
de inwoners, is het enige juiste antwoord op de bewuste jongeren die als 
draaideurschorriemorrie kunnen worden betiteld. Met het aanscherpen van de regels 
komt de gemeente tegemoet aan de klachten van de bevolking over allerlei vormen van 
overlast. De maatregel waarmee relschoppers een verblijfsontzegging kan worden 
opgelegd, ziet de fractie als variant op een straat- of buurtverbod. Deze maatregel heeft 
in een aantal andere gemeenten al gunstige resultaten opgeleverd. Afhankelijk van de 
omstandigheden en de mate van wangedrag kan schorriemorrie voor een periode van 
maximaal 12 weken een buurtverbod krijgen. Een door de burgemeester verstrekt 
mandaat aan derden mag niet in strijd met de wet worden verleend. Het betreft hier 
artikel 177 lid 2 van de gemeentewet. Dit artikel verzet zich namelijk uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig tegen machtiging door de burgemeester, op grond van een APV aan 
ambtenaren van de politie. Hier staat vermeld dat geen machtiging wordt verleend tot 
uitvoering van beslissingen van de raad. De bevoegdheid tot het opleggen van 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 12 december 2006                                                                                              blz. 10 
 

gemeente Tynaarlo 

gebiedsontzegging is door de raad, middels een verordening, aan de burgemeester 
toegekend. De burgemeester verleend zijn bevoegdheid om gebiedsontzeggingen op te 
leggen bij mandaat aan politieambtenaren. De gemeentewet verbiedt deze mandatering 
echter. In artikel 177 lid 2 van de gemeentewet staat dat geen machtiging kan worden 
verleend tot het nemen van besluiten als gevolg van een hele rits artikelen die de heer 
Van Mombergen niet allemaal wil opnoemen. Hierdoor is het mogelijk dat als een 
verdachte een verblijfsontzegging krijgt opgelegd, er voor de rechter vrijspraak volgt 
omdat wordt vastgesteld dat deze verblijfsontzegging door of namens de burgemeester 
is genomen en het aan de betrokken politieambtenaren verleende mandaat in strijd is 
met de wet en dus ongeldig. Spreker is geen jurist en vraagt daarom de burgemeester 
om uitleg van de wetgeving en of er zonder juridische haken en ogen goedkeuring kan 
worden gegeven aan dit voorstel.  
 
Mevrouw Van de Berg-Huisman vindt het een goede maatregel om vervelende situaties, 
die zich helaas voordoen, op te lossen. Haar fractie vraagt hoe in de praktijk aan het 
voorstel vorm en inhoud wordt gegeven. 
 
De heer Van Es kan van harte instemmen met het voorstel. 
 
De heer Kalk laat weten dat zijn fractie akkoord gaat met het voorstel. Hij suggereert om 
bijvoorbeeld na een jaar te evalueren hoe de plannen in de praktijk uitwerken. 
 
Na een korte schorsing wordt de vergadering hervat. 
 
De voorzitter verzoekt de heer Kalk de voorzittershamer over te nemen zodat hij in de 
gelegenheid kan worden gesteld de vragen van de raad te beantwoorden. 
 
Burgemeester Rijpstra bedankt voor de opmerkingen en de steun voor de wijziging van 
de APV. De regeling is in het kader van een nauwe aansluiting bij de gemeente Assen 
tot stand gekomen. De gemeente Assen werkt al een aantal jaren met deze maatregel. 
Juridisch gezien stelt de raad de APV vast. Vervolgens geeft de raad de heer Rijpstra, 
als burgemeester, de opdracht om in de lokale driehoek, met het Openbaar Ministerie 
en de politie het gebied aan te wijzen waarbinnen de verblijfsontzeggingen door de 
politie opgelegd kunnen worden. De politie handhaaft namelijk. Wordt er een 
overtreding gesignaleerd dan volgt eerst een waarschuwing. Dit impliceert dat indien 
van dezelfde persoon binnen 55 weken opnieuw ongeregeldheden worden 
geconstateerd, een formele (lik op stuk) verblijfsontzegging met directe ingang volgt. 
Degene kan bezwaar aantekenen, maar het heeft geen schorsende werking. De termijn 
van 55 weken heeft te maken met terugkerende evenementen zoals de 
Zuidlaardermarkt. Hoe de wijziging zal uitwerken wordt meegenomen in de jaarlijkse 
evaluatie rapportage. Als er een verblijfsontzegging wordt opgelegd, zal dit aan de raad 
worden meegedeeld. Het college verwacht dat er van een verblijfsontzegging ook een 
preventieve werking zal uitgaan. Het politieorgaan zal de handhaving van de 
verblijfsontzegging uitvoeren. 
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TWEEDE TERMIJN  
 
De heer Stel zegt dat hij in eerste termijn al heeft aangegeven, dat zijn fractie van 
mening is dat er strak gehandhaafd dient te worden. Is het eerst geven van een 
waarschuwing dan formeel nodig? 
 
Burgemeester Rijpstra antwoordt dat dit inderdaad helaas het geval is. Hijzelf geeft er 
ook de voorkeur aan om ‘lik op stukbeleid’ te voeren, maar eerst een waarschuwing is 
noodzakelijk. 
 
De heer Kloos vraagt zich af in hoeverre het voorstel juridisch klopt. Uit jurisprudentie 
blijkt een vernietiging van het besluit. De invoering van de verblijfsontzegging vindt de 
heer Kloos een goed idee, maar hij wil achteraf niet worden teruggefloten.  
 
Burgemeester Rijpstra verduidelijkt dat een verblijfsontzegging inhoudt dat de 
burgemeester een ordeverstoorder een verblijfsontzegging voor een bepaald en van te 
voren aangewezen, gebied kan opleggen. Artikel 172 lid 3 van de gemeentewet kent de 
burgemeester de bevoegdheid toe, om tijdens verstoring van de openbare orde of 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor 
het handhaven van de openbare orde. Op dit moment is hiertoe niets geregeld en met 
de invoeging van de verblijfsontzegging wordt het formeel geregeld. Hiermee is de 
juridische basis gelegd, dat de politie de taak ook daadwerkelijk uit kan voeren en kan 
gaan handhaven. Als iemand naar de bestuursrechter stapt, dan zal eerst getoetst 
worden of binnen de gemeente het instrument APV bestaat. Als dat het geval is, kan de 
bestuursrechter alleen maar constateren dat iemand is opgepakt terwijl deze niets fout 
heeft gedaan, maar hij kan niet constateren dat de gemeente Tynaarlo niet over het 
instrument beschikt. 
 
De heer Kloos vraagt de juridische afdeling, de juridische haken en ogen goed te laten 
onderzoeken. Hij haalt aan dat op grond van artikel 172 lid 3 enkele gemeenten 
inmiddels door de (bestuurs)rechter zijn teruggefloten.  
 
Burgemeester Rijpstra deelt de bezorgdheid van de heer Kloos. Regelmatig wordt met 
de partners van de driehoeksketen over dit soort zaken gesproken. Onderzocht wordt of 
er van een onjuiste manier van werken sprake is en of de APV ondeugdelijk zou kunnen 
zijn. Op dit moment heeft de heer Rijpstra geen signalen tot verontrusting gekregen. 
 
De (vervangend) voorzitter meldt dat een evaluatiemoment volgt. Op dit onderwerp kan 
in een volgend traject worden teruggekomen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt, conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 21 november 2006 besloten. 
 
Vervolgens wordt de voorzittershamer weer overgedragen aan burgemeester Rijpstra 
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9. Investeringsprogramma riolering 2006 / 2007 
 
De heer Van Mombergen haalt aan dat het investeringsprogramma in november 2006 is 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van wethouder Assies. In het jaar 2006/2007 zal 
de nadruk liggen op vervanging van oude riolering. Het investeringsprogramma 
2006/2007 sluit aan bij het bedrag dat voor deze jaren in het gemeentelijke 
rioleringsplan 2004/2007 is opgenomen. Een investeringsprogramma voor het jaar 2006 
pas aan het einde van het jaar 2006 aan de raad aanbieden, wanneer de 
investeringsperiode voor een belangrijk deel is verstreken, houdt in dat de betreffende 
wethouder de raad blijkbaar niet serieus neemt. Helaas pikt deze raad dit tot nu toe. Om 
de raad toch een beetje serieus te nemen, is de financiële voortgang van de 
investeringen in riolering van 22 februari 2005 bij de stukken gevoegd. U hoort het 
goed: de stukken van februari 2005. Een financiële voortgang van bijna twee jaar oud. 
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. In de raadsvergadering van 24 januari 2006 heeft 
Leefbaar Tynaarlo gevraagd naar de kosten van rioleringswerkzaamheden in het 
procesverkeer kern Zuidlaren. Leefbaar Tynaarlo had het vermoeden dat er gelden van 
het rioleringsfonds, dat kostendekkend dient te zijn, voor overige werkzaamheden 
zouden worden ingezet. Wethouder Assies had geen idee hoeveel de riolering zou gaan 
kosten. Hij kon er geen antwoord op geven, zo deelde hij in de raadsvergadering mee. 
Nu blijkt echter dat hij er al op 22 februari 2005 van op de hoogte was. De heer Van 
Mombergen spreekt van “de raad met een kluitje in het riet sturen”. Mocht dit opnieuw 
het geval zijn dan wordt de heer Assies verwezen naar punt 2.1 van het 
investeringsprogramma onder de titel voorbereiding rioleringsvervanging verkeer kern 
Zuidlaren. Tevens geeft het programma aan dat het merendeel van de uit te voeren 
werkzaamheden zal worden uitbesteed, mede gelet op de beperkte beschikbare 
menscapaciteit. De vraag rijst wanneer de gemeente nu eindelijk eens zijn eigen broek 
op kan houden. De heer Van Mombergen wijst kort op het GRP 1999 / 2003. Het is 
inmiddels bijna 2007. Bij de rioolrenovatie in Tynaarlo van het GRP 1999 / 2003 is de 
riolering van de Lindestraat meegenomen. Een jaar na de aanleg wordt in de raad nog 
om een krediet gevraagd. Ja, hoe zat het ook al weer met het budgetrecht van de raad? 
Als volksvertegenwoordiger heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo in de Lindestraat met 
mensen gesproken. De hemelwaterafvoer van de woningen blijkt niet aangesloten te 
zijn op de hemelwaterafvoer in de weg. Deze situatie is door meerdere bewoners 
bevestigd en is voor de heer Van Mombergen onbegrijpelijk.  
Welke werkzaamheden worden bedoeld onder diverse rioolvervangingen uit het 
investeringsprogramma 2006 ten bedrage van 443.431 euro. Betreft het hier 
uitgevoerde werkzaamheden aan de Holtenweg in Vries en aan de Beukenlaan in 
Zuidlaren? Voor het investeringsprogramma 2007 staat de riolering Marktstraat 
Zuidlaren op het programma. Deze was al opgenomen in het investeringsprogramma 
2005.  
 
Met het slechts ter inzage gelegde investeringsprogramma, voelt de raad zich in zijn 
controlerende rol niet serieus genomen. Een programma van een dusdanige kwaliteit 
mag de raad nooit bereiken. Leefbaar Tynaarlo verwacht een kwalitatief goed rapport 
met de huidige stand van zaken.  
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Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan dat ook de fractie van D66 zich heeft 
afgevraagd of de jaartallen wel kloppen. Loopt het college niet veel te veel achter bij 
haar beloften? Op dat punt sluit zij zich aan bij de bevindingen van de vorige spreker.  
 
Wethouder Assies neemt de bijdragen ter kennisgeving aan. Hij wil best schriftelijk 
antwoord op een aantal specifieke vragen geven maar vraagt zich af of een bespreking 
van het onderwerp op dit moment, in deze vergadering zinvol is. Daarom wil hij verdere 
beantwoording achterwege laten.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Prins vraagt of de reactie van de wethouder betekent dat hij het voorstel 
terugneemt. 
 
Wethouder Assies is enigszins verbaasd over de wijze van behandeling. Het 
uitvoeringsprogramma is ter inzage gelegd en zoals gebruikelijk kan men opmerkingen 
plaatsen en over detailzaken schriftelijke vragen stellen. Deze werkwijze wordt al jaren 
gehanteerd. Het gemeentelijke rioleringsplan is in 2004 vastgesteld. Het betreft hier een 
uitvoeringsplan. De raad weet dat er, in het kader van bepaalde werkzaamheden, wordt 
gepoogd werkzaamheden te combineren. Dit houdt in dat werkzaamheden soms niet 
exact in het jaar worden uitgevoerd als waarin ze staan gepland. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van de verkeerssituatie in Zuidlaren. Er wordt altijd getracht zaken slim te 
combineren zodat men een wegdek niet apart hoeft open te breken. Er wordt niet van 
het normale beleid afgeweken en als beschuldigingen zoals het niet gunnen van 
budgetrecht aan de raad worden geuit, dan is het voor hem moeilijk daarop te 
antwoorden. Hij is zich van geen kwaad bewust en verzoekt om voortaan van te voren 
de opmerkingen schriftelijk te melden, zodat hij de gelegenheid heeft een antwoord voor 
te bereiden.  
 
De heer Stel gaat akkoord met behandeling van het voorstel zoals het nu voorligt. 
 
Mevrouw Van Gelder-Van den Berg laat weten dat haar fractie akkoord gaat. 
 
De heer Hoogenboom vindt de beschuldigingen van de heer Van Mombergen dermate 
ernstig dat hij het wenselijk vindt het onderwerp naar de volgende vergadering te 
verdagen, zodat de feiten kunnen worden onderzocht en wethouder Assies in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn schriftelijke werk te doen. Maar misschien is de raad van 
mening dat de heer Van Mombergen onzin verkondigt? In dat geval kan het onderwerp 
worden afgehandeld.  
 
 
De voorzitter geeft aan dat de heer Hoogenboom de zaak niet moet omdraaien. Hij stelt 
dat het om een inbreng van één van de fracties gaat en het is aan de raad om te 
beoordeling of deze inbreng juist is.  
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De heer Hoogenboom merkt op dat de beschuldigingen ernstig zijn en hij ze daarom 
graag weerlegd wil zien.  
 
De heer Prins wil graag de schriftelijke beantwoording afwachten. Het lijkt hem 
verstandig het onderwerp terug te nemen en te agenderen voor de eerste week van 
januari 
 
Wethouder Assies heeft moeite met de wijze van discussiëren en legt nogmaals het 
gebruik uit, van een stuk dat ter behandeling aangeboden wordt. Als er beschuldigingen 
worden geuit over technische details en het niet naleven van de regels, is het terecht 
dat de vragen van tevoren schriftelijk worden gesteld. Vragen achteraf beantwoorden is 
niet de geëigende weg.  
 
De heer Prins merkt op dat wethouder Assies zojuist zelf heeft aangegeven dat hij 
enkele vragen schriftelijk wil beantwoorden. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat hij dit niet heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat vragen 
op detailniveau, over uitgavenpatronen, budgetrecht en andere detailvragen voortaan 
vooraf op schrift dienen te worden gesteld. Zodat de raad van te voren op de hoogte is 
en Leefbaar Tynaarlo zijn conclusies kan trekken of er terecht of onterecht gehandeld 
is. Het voorstel om het onderwerp terug te trekken gaat spreker te ver. Hij vraagt zich 
overigens af waar de beweringen van Leefbaar Tynaarlo op zijn gestoeld. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft de vorige keer bij het Waterplan gevraagd of de 
werkzaamheden wel of niet waren uitgevoerd. Het antwoord daarop moest wethouder 
Assies destijds schuldig blijven. In het verlengde hiervan acht ze het wenselijk om de 
volgende vergadering over het investeringsprogramma 2006 / 2007 te besluiten. 
 
De heer Van Mombergen wijst erop dat een bedrag ter hoogte van bijna een miljoen 
euro geen detailzaak is. In januari 2006 heeft zijn fractie schriftelijke vragen over de 
riolering project Zuidlaren gesteld. Overigens is hierop geen antwoord ontvangen. 
Wethouder Assies gaf aan dat hij het antwoord niet wist. Maar hij wist het wel, want in 
februari 2005 was het hem al bekend. Ook was het bij de heer Assies bekend dat de 
Lindestraat achteraf een budget zou aanvragen. Dat daarmee het budgetrecht van de 
raad werd geschonden was ook bekend bij wethouder Assies. Ook was bekend dat er 
een besluit moest worden genomen op een financiële voortgang van zo’n twee jaar 
geleden. De heer Van Mombergen vraagt nogmaals om uitstel van behandeling en om 
een goed onderbouwd stuk aan te leveren met daarin de huidige financiële gegevens. 
 
De heer Van Es zegt dat de fractie van Gemeentebelangen wil voorkomen dat er een 
bepaalde zweem om het onderwerp blijft hangen. Er is geen sprake van tijdsdruk en 
daarom neigt de fractie ook tot uitstel van behandeling 
 
Na een schorsing van 10 minuten wordt de vergadering hervat. 
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Wethouder Assies zegt dat het college bereid is het voorstel in te trekken, onder 
voorwaarde dat Leefbaar Tynaarlo haar suggestieve schriftelijke vragen tijdig indient 
zodat het onderwerp in de eerstvolgende vergadering weer behandeld kan worden. 
 
De voorzitter stelt voor dat de vragen uiterlijk voor maandag 18 december aanstaande 
om 16.00 uur worden ingediend. De schriftelijke reactie van wethouder Assies komt in 
de eerstvolgende vergadering, op 9 januari 2007, opnieuw aan de orde.  
 
Aangezien de raad hiermee instemt, wordt besloten agendapunt 9 over te hevelen naar 
de eerstvolgende raadsvergadering. 
 

10. Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan (GVVP) 
 
Mevrouw Hofstra brengt de plicht van de gemeente om beleid over Verkeer en Vervoer 
schriftelijk vast te leggen in herinnering. Dit is in 1999 gedaan met het opstellen van een 
GVVP voor Tynaarlo. Dit plan staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een 
groter geheel. Plannen van hogere overheden zoals van het Rijk, Provincie en van de 
regio Groningen en Assen, als nationaal stedelijk netwerk, zijn sturend voor de 
gemeentelijke plannen van Tynaarlo. Beleidswijzigingen bij hogere overheden zoals 
beschreven in de nota Mobiliteit en het POP II dwingen de gemeente om 
beleidsplannen te actualiseren. Vandaar ook deze actualisatie. De meest actuele 
beleidsvisie kent nieuwe accenten. Zo hoeft de groei van de automobiliteit niet langer te 
worden beperkt. Met oog voor veiligheid en leefbaarheid is de aandacht verschoven 
naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van economisch belangrijke locaties.  
 
Ter vaststelling ligt nu de actualisatie van het GVVP voor. De VVD-fractie vindt het een 
helder, overzichtelijk en goed leesbaar rapport. Inhoudelijk is er voldoende aandacht 
voor de diverse beleidsterreinen zoals veiligheid, verkeerstructuur en mobiliteit en 
ontwikkeling. Ook is er voldoende aandacht voor de diversiteit van de vervoerswijzen, 
zoals auto, openbaar vervoer, en fiets. Daarnaast is voldoende aandacht besteed aan 
de meest kwetsbare verkeersdeelnemers namelijk de voetgangers.  
 
Mevrouw Hofstra meent echter dat er onvoldoende aandacht is besteed aan de 
evaluatie van het GVVP 1999. Ze vraagt waarom de gemeente niet gekozen heeft voor 
een uitgebreid onderzoek onder de inwoners naar objectief en subjectief meetbare 
elementen. Een actualisatie is immers een goed moment om eerder uitgevoerd beleid 
kritisch te analyseren en de effecten daarvan te meten. Dit om te kunnen beoordelen of 
de ingeslagen weg een goede is, of dat er zou moeten worden bijgestuurd. Waaruit 
bestond de evaluatie en wat zijn leermomenten uit de resultaten van de evaluatie. Wat 
is de invloed geweest van de evaluatie van het GVVP 1999 op de actualisatie van het 
huidige GVVP. Er is veel geld geïnvesteerd in het maken en uitvoeren van plannen en 
in “duurzaam veilig”. Welke concrete resultaten hebben de uitgevoerde maatregelen de 
gemeente, burger en bedrijf opgeleverd? In het rapport is in het tweede hoofdstuk 
evaluatie summier benoemd. Hierin worden slechts gehanteerde uitgangspunten en 
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uitgevoerde maatregelen beschreven. Kort worden in de evaluatie, de klankbordgroep 
en bewoners genoemd. Gezien het aantal respondenten (18) mag dit geen naam 
hebben. Ondanks bovengenoemde aandachtspunten stemt de VVD-fractie in met het 
vaststellen van het GVVP. Met nadruk wordt meer aandacht gevraagd voor een 
standaard evaluatie van uitgevoerd beleid. De fractie ziet de plannen graag uitgebreid 
met een effectmeting. Bijvoorbeeld in het jaar 2009 tijdens het 10-jarig bestaan van de 
GVVP, zou een uitgebreide evaluatie kunnen worden uitgevoerd. In het kader van 
behouden van het karakteristieke landschap, zou men bij een uitvoerige evaluatie stil 
kunnen staan bij het al dan niet prominent plaatsen van enorme borden bij 
toegangspoorten. Mevrouw Hofstra is benieuwd naar het resultaat van 10 jaar 
duurzaam veilig.  
Wellicht zou een effectmeting ook onderdeel kunnen zijn van een uitgebreid 
klanttevredenheidsonderzoek. In een mogelijke effectmeting zouden ook andere 
onderwerpen dan verkeer en vervoer aan bod kunnen komen. 
 
Mevrouw Terwal stelt dat de gemeente een bijdrage heeft geleverd aan datgene waar 
men in 1999 aan werd verplicht. Dit is in mooie plannen gevat en grotendeels 
uitgevoerd volgens het GVVP. Sommige maatregelen zijn succesvol, andere 
maatregelen zijn minder goed geslaagd. Over de uit te voeren plannen is men in 
november middels een presentatie tijdens een informatieavond in Bunne bijgepraat. In 
hoeverre deze avond zinvol was, laat ik maar in het midden. Bij deze presentatie en 
toelichting op de netwerkanalyse werd een tijdshorizon tot het jaar 2020 aangegeven. 
Gemeentebelangen vindt dit tijdspad erg lang. Het verkeer rond de stad Groningen 
staat nu al regelmatig stil, hoe zal dit de komende jaren zijn? Mevrouw Terwal begrijpt 
dat de materie complex is en dat er veel partijen over mee moeten praten. Bovendien is 
er veel geld mee gemoeid. Mede vanwege de cofinanciering sprak het college haar zorg 
uit. De conclusie van Gemeentebelangen is om vaart te maken met de netwerkanalyse 
tot 2020. Gaandeweg het ingrijpende proces is de communicatie met de burgers 
verbeterd. Bij afronding van een project zou het wellicht verstandig zijn om de burgers 
en de raad, bij de evaluatie van deze specifieke aanpassingen en veranderingen te 
betrekken. Ook de raad is niet bij de evaluatie betrokken. Dat vindt de fractie heel erg 
jammer. De fractie van Gemeentebelangen heeft nog enkele aanbevelingen voor het 
college:  
 
 
• De aanbevelingen van de klankbordgroep serieus nemen. Bijvoorbeeld de klachten 

over de hobbels in de weg die alleen verwijderd worden als er wegen in onderhoud 
worden genomen. Dit kan in sommige gevallen meer dan 10 jaar duren. Aangezien 
hierover veel klachten zijn, mogen deze problemen, wat Gemeentebelangen betreft, 
voortaan direct aangepakt worden. 

• De communicatie en informatie naar de bevolking kan worden verbeterd. 
Bijvoorbeeld de nieuwe belijning van wegen. Bij de meeste mensen is dit onbekend. 
Meer informatie hierover op de gemeentepagina. In de gedragsbeïnvloeding ziet 
gemeentebelangen niet zoveel, wel in voorlichting en handhaving. 
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Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt naar de status van het plan. De D66-fractie wil 
graag een bijdrage aan het plan leveren terwijl het plan nu ter vaststelling wordt 
aangeboden. Een gering aantal mensen van de klankbordgroep heeft meegewerkt aan 
de inhoud van het plan. Graag ziet mevrouw Van den Berg-Huisman dat het plan eerst 
nog ter inzage wordt gelegd, zodat alle burgers van het plan kennis kunnen nemen en 
eventueel van opmerkingen kunnen voorzien.  
 
Met betrekking tot de afkorting GVVP, zegt spreekster dat hier sprake is van 
bedrijfsblindheid. In het onderliggende plan en in de inleiding dient voor iedereen 
duidelijk te zijn, waar de letters voor staan. Volgens mevrouw Van den Berg-Huisman 
hoort er dan ook voluit Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan te staan.  
 
De evaluatie van ‘duurzaam veilig’ maatregelen vindt de fractie onvoldoende uit de verf 
gekomen. Als voorbeeld worden de drempels en het gebruik van punaises naar voren 
gebracht. De evaluatie beantwoordt niet aan de doelstellingen. Mevrouw Van den Berg-
Huisman vraagt of de indeling van het type wegen logisch is. Vanaf de A-28 tot aan de 
kern van Eelde-Paterswolde kom je door vier verschillende snelheidszones. De belijning 
van de nieuwe Legroweg ziet eruit als een verouderde versie van de 80 kilometerweg. 
Hierover wordt tekst en uitleg gevraagd. 
 
Wat de educatie betreft, stelt mevrouw Van den Berg-Huisman het realiseren van een 
soort meldpunt binnen de gemeente voor. Hier kunnen verkeersknelpunten worden 
gemeld die vervolgens in behandeling worden genomen. De fractie juicht de 
handhaving van 30, 60 en 50 kilometerzones toe. Dit onder de noemer subjectieve 
verkeersonveiligheid.  
 
De heer Kraayenbrink sluit zich bij een groot aantal zaken aan die door de vorige 
sprekers zijn genoemd. Waaronder de 30 kilometerzones die de gemeente al hanteert. 
Wanneer is een 30 kilometerzone veiliger dan een 50 kilometerzone? Bij een 
actualisatie horen onderbouwde cijfers, met andere woorden wat hebben de 
investeringen in het verleden opgeleverd. Is er sprake van een vermindering van 
ongevallen en is er (ook door de bewoners) minder hard gereden. 
 
Mevrouw Terwal wijst op de tabellen waarin de effecten van toe- of afgenomen 
ongevallen zijn weergegeven. 
 
De heer Kraayenbrink wijst op de situatie bij Zuidlaarderveen. Volgens de gegevens zijn 
hier geen ongevallen geconstateerd, terwijl er nu gesproken wordt over het instellen van 
een 30 kilometerzone. Zuidlaarderveen is een doorgaande weg en 30 kilometerzones 
liggen meestal in woonwijken. Hij is van mening dat voor de 30 kilometerzones 
draagvlak onder de bevolking gegenereerd dient te worden. Hiervoor kan de 
klankbordgroep worden gebruikt. Cijfers tonen aan, dat 50 tot 60% van de 
snelheidsovertreding wordt veroorzaakt door bewoners van de betreffende woonwijken. 
Als er geen controleapparaat is, dan dienen gedragsregels te worden afgedwongen. Bij 
instellen van 30 kilometerzones moet ook gehandhaafd worden, en daar hangt een 
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prijskaartje aan. Deze zaken ziet de heer Kraayenbrink graag in een rapportage vervat.  
 
De heer Kraayenbrink stelt hoe meer drempels, des te minder groot draagvlak aanwezig 
is. Als voorbeeld kost het ambulances ongeveer 40 seconden om over een drempel te 
rijden. Hoe bereiken we een nauwkeurige balans. Hij hoopt dat over toekomstige 
plaatsing van drempels, goed en vroegtijdig overlegd wordt met de Ambulancedienst en 
met de Brandweer. Het kan niet zo zijn dat drempels tot problemen bij 
hulpverleningsdiensten leiden. 
 
Mevrouw Terwal laat weten dat bewoners eerst mee konden praten en dat naar 
aanleiding van de inbreng een plan werd vastgesteld. In de voortgang van ‘duurzaam 
veilig’ heeft de gemeente wel geleerd met communicatie van en naar burgers om te 
gaan.  
 
De heer Kraayenbrink sluit zich bij het laatste standpunt aan. Hij is echter van mening 
dat de zaak gemeentebreed moet worden aangepakt en niet op wijkniveau. Verder 
hoopt hij dat, als er drempels worden gerealiseerd, dit in goed overleg met de 
Brandweer en de Ambulancedienst geschiedt.  
 
De heer Rietkerk vindt dat er een adequate evaluatie is uitgevoerd. Er kan duidelijk een 
afname van het aantal ongevallen en een toename van de verkeersveiligheid worden 
geconstateerd. Maatregelen zoals drempels en punaises zijn erg irritant, maar dat is nu 
ook precies de bedoeling van deze dingen. De maatregelen zijn landelijk 
gestandaardiseerd. Bij de landelijke richtlijnen is rekening gehouden met 
Brandweervoertuigen, Ambulances en dergelijke. Spreker neemt aan dat de gemeente 
zich houdt aan de landelijke voorschriften van hoogtes van drempels. In het plan staat 
ook duidelijk de afstemming met andere overheden, met andere plannen. Er zijn 
enquêtes geweest en gesprekken met vertegenwoordigers. Dat is allemaal zeer 
uitgebreid gedaan. Op pagina 25 worden onveilige plaatsen weergegeven. Deze 
plaatsen komen helaas niet op de maatregelenlijst terug. De heer Rietkerk vraagt om 
deze onveilige plaatsen te onderwerpen aan een ongevalanalyse en vervolgens te 
besluiten of er maatregelen moet worden genomen. De fractie van GroenLinks  is 
verheugd dat er ook aandacht in het plan is voor het langzaam verkeer en voor de 
voorgestelde maatregelen voor de ruimtelijke inrichting. Graag ziet de heer Rietkerk dit 
geconcretiseerd door bij nieuwbouw en herstructurering het langzaam verkeer als 
eerste in te plannen, zodat het langzame verkeer de beste verbinding met de 
belangrijkste voorzieningen krijgt. De maatregelen om nadelige gevolgen van mobiliteit, 
zoals geluid te beperken juicht de fractie toe. Spijtig is wel dat hierbij met geen woord 
over vliegtuiglawaai wordt gesproken. 
 
Een inventarisatie van gevaarlijke plekken voor voetgangers en gehandicapten 
uitvoeren is uitstekend. Zonder in detail te treden stipt hij een situatie in de gemeente 
aan waar wellicht ook een analyse wenselijk zou zijn. Deze aangelegenheid wordt 
rechtstreeks met de ambtenaar kortgesloten. 
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De heer Prins vindt dat er goed geëvalueerd is, echter de respons is matig te noemen. 
Om een betere respons te bereiken wordt gesuggereerd om in de toekomst grotere 
evaluatieonderzoeken, over een breder scala van beleidsterreinen binnen de gemeente 
te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van monitoren.  
 
Spreker kan akkoord gaan met het plan en noemt het een goed plan. De uitwerking 
voor het komende jaar is helder. Hij haalt hoofdstuk 6 over mobiliteit aan. Daarin staat 
een toename van mobiliteit vermeld. In dit kader geeft hij de verontrusting van de fractie 
aan over de verkeerssituatie rond het Julianaplein in Groningen. Deze situatie ligt 
weliswaar buiten de gemeente, maar heeft mogelijkerwijs wel direct effect op de 
gemeente Tynaarlo. De files die hier ontstaan, zullen een behoorlijke invloed hebben op 
de verkeersintensiteit van een aantal wegen van de gemeente Tynaarlo. 
 
De heer Hoogenboom stelt voor om de raad jaarlijks bij te praten over de vorderingen 
van het GVVP. De materie is dermate belangrijk dat wachten tot 2009 te lang duurt. 
 
Wethouder Assies memoreert de startsituatie van duurzaam veilig. In het kader van 
verkeersveiligheid werd landelijk afgesproken dat er een bepaalde systematiek voor het 
inrichten van woonwijken zou worden gevolgd. Het accent werd verlegd van 
doorstroming naar “met een voorzichtige snelheid door de wijken rijden”. Dat heeft 
aanvankelijk tot veel drempels geleid. Gaandeweg werd duidelijk dat het systeem meer 
problemen dan oplossingen gaf. Kijkend naar de jongste woonwijken is de gemeente 
afgestapt van drempels en overgegaan tot verlaagde plateaus (van 12 naar 8 
centimeter). Een duidelijk voorbeeld hiervan is de situatie aan de voorkant van de 
school in Zeijen. Met het aanleggen van drempels zijn grote investeringen gemoeid. Het 
opruimen van drempels kost ook weer veel geld aangezien er weer een nieuw wegdek 
gelegd moet worden. In het licht van het bestuursprogramma heeft het college gesteld 
toe te willen naar maatwerk. Dit houdt in, geen besluiten meer in algemene zin, maar 
dat er op basis van signalen vanuit de bevolking en van weggebruikers wordt gekeken 
of bepaalde situaties moeten worden aangepast. Het aantal brieven van burgers is fors 
afgenomen. Ook bij de enquête kan worden geconstateerd dat er weinig respons is. In 
Noordenveld was de respons veel groter. In Noorderveld kan worden geconstateerd dat 
de discussie over duurzaam veilig, veel meer in het kader van bepaalde kleine dorpen 
speelt. Norg is een voorbeeld. Daar bevindt men zich nog in een andere fase qua 
uitvoering dan de gemeente Tynaarlo. In de gemeente Tynaarlo zijn, met uitzondering 
van de kleine dorpen de meeste gebieden ingericht. Ten aanzien van de te treffen 
maatregelen, dient het landelijke karakter leidend te zijn, aldus wethouder Assies. Hij 
wijst op het dorpsbeeld in Taarlo en Zeijen, waar klassieke klinkers voor het wegdek zijn 
gebruikt. Hiermee wordt getracht de harde maatregelen minder hard over te laten 
komen maar wel de effectiviteit te behouden. Met behulp van belangengroepen en het 
uitzetten van een enquête heeft de gemeente het maximale gedaan om de bevolking te 
stimuleren om te reageren.  
 
De landelijke meting van duurzaam veilig. Er is door een bureau een rapport opgesteld 
over de eerste fase van duurzaam veilig. Een belangrijk gegeven hieruit is dat men zich 
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meer op de psychologie van de weggebruiker moet richten. Uit verschillende 
statistieken blijkt dat de factor mens de meest bepalende is. De meeste ongevallen zijn 
te wijten aan puur menselijk falen en niet aan de inrichting. Ongelukken horen bij het 
autoverkeer. Dit kan niet worden uitgeband. Om mensen bewust te maken van hun 
verkeersgedrag richt de gemeente zich op de kinderen, met daarbij de kernwoorden 
“jong geleerd is oud gedaan”. De ervaring leert ook dat kinderen hun eigen ouders op 
den duur aanspreken op hun verkeersgedrag. Terecht wordt gezegd dat het vaak de 
mensen uit de buurt zijn, die de buurt onveilig maken en het zijn vaak de ouders die de 
schoolomgeving onveilig maken. Dat is in allerlei onderzoeken door middel van filmpjes 
aangetoond. De mensen die het hardst om maatregelen schreeuwen, vallen dan door 
de mand. 
 
Lokale aanpassingen op basis van indicaties, wordt het nieuwe beleid. Dit houdt in:  
geen grootschalige ontwikkelingen in de toekomst. Er zijn wel middelen vrijgemaakt 
voor het afhechten en verfijnen van plannen. Dit in geval de noodzaak aanwezig blijkt 
om bepaalde maatregelen weer terug nemen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman verwijst naar haar voorbeeld van onbedoeld gebruik 
van de punaises. Is men bereid deze punaises plat te straten? Het is een eenvoudige 
ingreep waarmee goed gedrag van de gebruiker kan worden bevorderd. 
 
Wethouder Assies verwijst naar de situatie aan de hand van het voorbeeld in Langelo. 
Daar is veel discussie geweest onder de bevolking, waarna uitvoerig onderzoek is 
gedaan. Er zijn allerlei maatregelen bedacht die kort geleden zijn geëvalueerd. De 
maatregelen zijn niet voldoende gebleken. Hij brengt naar voren dat er uiteraard 
locaties met punaises zijn die niet optimaal gebruikt worden. Mochten er over bepaalde 
situaties veel aantoonbare klachten binnenkomen dan zal gekeken worden naar 
aanpassingen. Dit gebeurt echter niet per definitie. Wethouder Assies stelt, dat hierover 
overigens weinig reacties komen.  
 
Mevrouw Terwal sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Van den Berg-Huisman. 
Het platstraten van punaises lijkt haar toch niet zo’n heel moeilijke klus. Daarvoor hoeft 
de weg niet opengebroken te worden.  
 
Wethouder Assies antwoordt dat het arbeidskosten met zich meebrengt. Arbeid is een 
dure factor. Als er aantoonbaar klachten binnenkomen over een specifieke situatie 
worden er eventueel maatregelen genomen. Bij voorbaat worden de punaises niet 
platgestreken. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan dat uit een rapport van twee jaar geleden 
bovenvermelde klachten al naar voren kwamen. Ze verwacht dat met de maatregelen 
tegemoet is gekomen aan de klachten.  
 
Wethouder Assies merkt op dat alle genomen maatregelen zeer intensief met de 
bevolking zijn besproken. In het kader van zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld 
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is het niet de bedoeling om jaarlijks zaken opnieuw aan te passen. Landelijk blijkt dat 
het duurzaam veilig inrichten van wijken een positieve uitwerking heeft. Vooral 
gevaarlijke kruisingen worden in beeld gebracht. Over de handhaving zijn terecht veel 
klachten ontvangen. Tot nu toe speelde handhaving een minder grote rol in het geheel. 
Spreker schetst dat richting het driehoeksoverleg is gesteld dat handhaving een 
prominentere rol mag krijgen. Mensen dienen zich aan gemaakte afspraken te houden. 
Als voorbeeld wordt Zuidlaarderveen genoemd. Het enige verblijfgebied is de 
doorgaande weg. Als zwaarwegende factor is gekozen voor het verblijf in plaats van 
voor het verkeer. Om de situatie weer ongedaan te maken zijn geen handtekeningen 
van de bevolking van Zuidlaarderveen ontvangen. Wethouder Assies gaat er vanuit dat 
de bevolking redelijk tevreden is.  
 
Mevrouw Hofstra vraagt of er een actief onderzoek is overwogen.  
 
Wethouder Assies stelt dat er veel gesproken is met buurten, buurtverenigingen en 
scholen en dergelijke. De gemeente is op dat gebied zeer actief. De enquête is 
meerdere malen op de website gepubliceerd.  
 
Mevrouw Hofstra betitelt dit als een passieve vorm van onderzoek. Zij is geen 
verkeerskundige, maar zij heeft wel tien jaar werkervaring op het gebied van verkeer en 
vervoer in combinatie met onderzoek, bij een verkeerskundig ingenieursbureau. Van 
deze tien jaar heeft zij zich een jaar of vijf dagelijks bezig gehouden met onderzoek naar 
de effecten van verkeersmaatregelen en de effecten van communicatiemaatregelen. 
Het is haar gebleken dat passief onderzoek niet werkt. Actief onderzoek impliceert, 
bewoners en belangengroepen benaderen. Dit levert hogere responscijfers op.  
 
Wethouder Assies geeft aan dat er een landelijke evaluatie heeft plaatsgevonden. De 
onderzoeksresultaten wijken niet af van de gegevens die de gemeente Tynaarlo heeft. 
Er komt niets spannends uit. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat zij zich niet kan voorstellen dat het maximale is gedaan op 
het gebied van evaluatie. 
 
Wethouder Assies constateert dat hij en mevrouw Hofstra hierover van mening 
verschillen.  
Afsluitend laat spreker weten dat in het kader van de Drentse samenwerking met de 
Provincie, zaken als ongevalstatistieken of gedragsbeïnvloeding doorlopend 
geëvalueerd worden. Er wordt niet meer naar infrastructuur gekeken, maar met name of 
voorlichtingsbeïnvloeding onder de jeugd, optimaal functioneert. De doorlopende 
evaluatieresultaten volgen richting raad.  
 
Mevrouw Hofstra vraagt of de raad ook gerapporteerd wordt over het communicatieve 
gedeelte en de gedragsbeïnvloeding.  
 
Wethouder Assies antwoordt dat er niet over het communicatieve gedeelte zal worden 
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gerapporteerd. Er wordt veelvuldig gecommuniceerd. 
 
Mevrouw Hofstra heeft dit in de Begroting geconstateerd. Voor communicatie is een 
bedrag van 140.000 euro opgenomen. 
 
Wethouder Assies vindt dit een flauwe opmerking van mevrouw Hofstra. De raad weet 
heel goed dat er in iedere situatie met iedere dorpsbelangenvereniging en iedere school 
wordt overlegd. Wat kan er nog meer gecommuniceerd worden. 
 
Spreker vervolgt zijn betoog en zegt dat de  netwerkanalyse een groot dilemma is in de 
regio. De Minister heeft toegezegd dat er wordt gestart met een (vervolg)tracéstudie. 
Het vervolg is de zuidkant van Groningen, in het bijzonder rondom het Julianaplein, qua 
bereikbaarheid te analyseren. Hier zijn nog geen middelen voor beschikbaar gesteld. In 
het kader van de nota Mobiliteit heeft het Noorden helaas geen prioriteit. Wellicht denkt 
het komende kabinet hier anders over. 
 
Over de belijning licht wethouder Assies toe, dat onlangs in de Verkeer en 
Vervoersberaad Drenthe de definitieve belijning is vastgesteld. Afgesproken is dat 
buiten de bebouwde kom alles identiek wordt. Dit wordt pas aangepakt als het wegdek 
ook aangepakt wordt. Het is een kostbare aangelegenheid om alle belijningen aan te 
passen. Als voorbeeld noemt hij de dubbele belijning bij het vliegveld. Wethouder 
Assies geeft aan dat het 80 km. wegtracé te smal is voor dubbele belijning.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of de 80 km. veranderd gaat worden in 60 km. 
 
Wethouder Assies antwoordt ontkennend.  
Hij vindt de opmerking van D66 dat het VervoerPlan uit de lucht zou vallen een heel 
verbazingwekkende opmerking van D66. In het programma van de Begroting heeft heel 
nadrukkelijk gestaan dat dit zou worden aangepakt. Het is duidelijk aangekondigd. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of de inspraakplannen zijn aangekondigd in de 
begroting van 2006.  
 
Dit is volgens wethouder Assies het geval.  
 
Volgens mevrouw Van den Berg-Huisman werd er pas in de Voorjaarsnota melding van 
het onderwerp gemaakt.  
 
Wethouder Assies vervolgt zijn betoog en zegt dat het college van mening is voldoende 
aan inspraak te hebben gedaan en het niet zinvol en noodzakelijk te achten om het 
opnieuw formeel ter inspraak te leggen. Verder geeft hij aan dat vliegtuiglawaai niet is 
meegenomen in het programma. Dit valt onder het programma geluidshinder en milieu.  
De knelpunten zijn in beeld gebracht en komen voor het overgrote deel terug in het 
meerjarenperspectief, aldus wethouder Assies. Met de Groeve is men voorbereidend in 
gesprek. Over de Hoofdweg Eelde, kruising Hoofdweg, Meerwijk, Wolterdijk is 
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aangekondigd dat er onderzoek komt. De Schipborgerweg Zuidlaren wordt 
meegenomen in de verkeerssituatie Zuidlaren en bij de school komen aanpassingen.  
In het kader van het Openbaar Vervoer is het zeer belangrijk dat de vrije busbaan 
inclusief verlichting vanaf Haren is gerealiseerd. In het kader van bereikbaarheid van 
Groningen wordt met deze maatregel het busvervoer aantrekkelijker. 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
Mevrouw Hofstra vraagt met nadruk aandacht voor een actieve evaluatie van gevoerd 
beleid. Zij neemt graag aan dat de wethouder veel en vaak gesprekken voert met 
belangengroepen en daardoor veel feedback krijgt. In lokale maatregelen gericht op 
voorlichting en gedragsbeïnvloeding en het neerleggen van verantwoordelijkheden bij 
de burger, is veel geld geïnvesteerd. Daarom is het gewenst dat de effecten ervan ook 
gemeten worden.  
 
Mevrouw Terwal legt uit, dat haar opmerking over de belijning ging over de 
onbekendheid bij de burger over de belijning. Zij verzoekt de wethouder hieraan 
aandacht te besteden. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of wethouder Assies in het licht van een goede 
communicatie bereid is een meldpunt in te stellen. Het is belangrijk om goed te luisteren 
naar de bevindingen van buurtbewoners. Met betrekking tot de extra aanhaking bij 
Terborch van de busverbinding vanuit Eelde naar Groningen pleit ze ervoor, dat deze 
busverbinding directer naar het station gaat en niet overal in de stad stopt. 
 
De heer Kraayenbrink ziet ook graag een rapportage tegemoet om te bezien of het geld 
efficiënt is belegd. Het landelijke monitorsysteem geeft niet voldoende informatie over 
de specifieke omgeving. De wethouder heeft aangegeven zeer intensief met de 
bewoners te hebben gesproken. Het verbaast spreker daarom dat de rotonde van de 
Vledders er niet gekomen is. Mede gezien de ontsluiting van Diepsloot Zuid. Wellicht is 
het een suggestie om met deze bewoners intensief in gesprek te gaan. Aan de hand 
van het voorbeeld Zuidlaarderveen stelt hij voor dat wethouder Assies ter plekke de 
problematische verkeerssituatie aanschouwt.  
 
De heer Rietkerk vindt dat de wethouder een prima pleidooi heeft gehouden voor het 
handhaven van verkeersmaatregelen als drempels. Inderdaad, wanneer men te hard 
rijdt ontstaan er problemen. Als men zich aan de maximum snelheid houdt, is er niets 
aan de hand.  
Verder is spreker geen voorstander van het instellen van een meldpunt. Wel kan er 
wellicht iets beter aan de bevolking kenbaar worden gemaakt dat men zaken kan 
melden bij de gemeente. Op dit moment zijn er voldoende ingangen om de gemeente te 
bereiken. Spreker vindt verder dat benchmarking met andere plaatsen een goede 
methode is om te evalueren.  
 
Wethouder Assies stelt bereid te zijn terug te komen op eventuele 
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evaluatiemogelijkheden. De wijze waarop heeft hij echter niet direct voor ogen. Over de 
belijning is afgesproken dat binnenkort publicaties verschijnen. Verwacht wordt dat 
mensen hiermee exact de consequenties met betrekking tot de snelheid voor ogen 
hebben. De plannen zullen echter niet in één keer worden uitgevoerd. Het zal 
waarschijnlijk jaren in beslag nemen. Vanuit Verkeer en Vervoersberaad wordt extra en 
herhaaldelijk aandacht besteed aan uit te voeren belijningen. Spreker  merkt op dat hij 
geen voorstander is van een meldpunt. De gemeente beschikt over een algemeen 
meldpunt. De ervaring leert dat ontevreden burgers de gemeente goed weten te vinden. 
Dit hoeft niet extra gestimuleerd te worden. De meeste mensen die zich ergens aan 
ergeren, zijn in staat om vrij direct te communiceren. 
 
Over de buslijn 52 laat wethouder Assies weten, dat het OV-bureau hierin bepalend is 
geworden. Sinds anderhalf jaar worden de routes en lijnfrequenties door deze instantie 
bepaald. Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk “rechttoe rechtaan verbindingen” 
te realiseren. Als voorbeeld wordt de studentenlijn vanaf Drachten rechtstreeks naar het 
hoofdstation Groningen genoemd. Invoering vindt plaatst zodra er voldoende vraag naar 
is. Herhaaldelijk zullen burgers erop gewezen worden om lokale zaken rechtstreeks 
richting OV-bureau te melden.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman wijst er op dat de gemeentepagina hier ook een 
gewenst informatiekanaal voor kan zijn, zodat de bewoners weten waar ze met hun 
opmerkingen terecht kunnen.  
 
Wethouder Assies verklaart dat over een rotonde nagedacht wordt zodra Diepsloot 
ontwikkeld wordt. Tot aan die tijd wordt het wegbeeld versmald. De Vledders wordt 
meer een tracé en wordt niet gezien als een doorgaande route. Hiermee is bewust aan 
de Vledders een nadrukkelijker rol gegeven. Het nog voor de zomer herplanten van de 
bomen wordt door wethouder Assies toegezegd.  
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt,  conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 21 november 2006 besloten. 

 
11. Opvattingen en wensen naar voren brengen ten aanzien van het Veiligheidsplan 2007 

 
De voorzitter geeft het belang van het veiligheidsplan aan en maakt voorafgaand een 
opmerking over de vruchtbare samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, Politie en 
de gemeente Tynaarlo. De heer Nieboer (Politie) en de heer Van Delden (ambtenaar 
Openbare Orde en Veiligheid) zijn voor uitleg aanwezig.  
 
De heer Kremers zegt dat er bij dit agendapunt naar opvattingen en wensen van de 
raad wordt gevraagd. De documentatie zat niet bij de verzendstukken, maar was ter 
inzage gelegd. Hiertegen maakt hij bezwaar. Inhoudelijk is het plan een uitvloeisel van 
de plannen van 2005/2006. De heer Kremers maakt duidelijk dat er op dezelfde voet 
doorgegaan kan worden en dat het Veiligheidsplan 2007 kan worden vastgesteld.  
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De heer Hoogenboom sluit zich bij de opmerking van de heer Kremers, over het ter 
inzage leggen van de stukken, aan. Hij heeft bij de algemene beschouwingen 
aangegeven, dat de fietspaden op de Stationsstraat aan beide zijden, in twee richtingen 
worden bereden. Spreker is ervan uitgegaan dat deze informatie zou worden 
meegenomen naar het driehoeksoverleg. Daar is echter niets van terug te vinden in de 
stukken. De heer Hoogenboom wijst erop dat er een onveilige situatie is ontstaan en dat 
er vrijwel geen handhavingsbeleid is. Spreker vraagt uitleg bij het overzicht van de 
resultaatgebieden. Op bladzijde 35, onder 385, staat bij harddrugs een aantal ‘8’. Het is 
wel eens ‘30’ geweest en ‘43’. Graag hoort hij het verhaal achter dit verschil in cijfers.   
 
De heer Van Es kan zich vinden in de zes thema’s. Spreker ziet graag dat er ook extra 
aandacht komt voor de steeds groter wordende groep kwetsbare ouderen. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Van Es suggesties heeft. 
 
De heer Van Es antwoordt ontkennend. Zijn fractie zou het op prijs stellen als dit 
onderwerp als zevende thema wordt opgenomen. Spreker neemt aan dat de 
burgemeester, als portefeuillehouder binnen het driehoeksoverleg, voldoende 
mogelijkheden heeft om daar zelf de nodige initiatieven in te ontplooien.  
 
De heer Stel constateert uit het resultatenoverzicht 2006 een dalende lijn. Hij hoopt dat 
deze tendens zich voortzet. Maar het betekent natuurlijk niet dat men nu rustig aan kan 
doen. Hij vraagt of de zes punten in de toelichting in willekeurige volgorde staan. De 
VVD-fractie wil veel inzet plegen op de thema’s jeugdzorg en criminaliteit en merkt 
daarbij nadrukkelijk op, dat de ouders hierin een belangrijke rol vervullen. Het thema 
geweld in publiek domein, zoals inbraken en dergelijke, vindt de fractie ook van groot 
belang. Dit wil de heer Stel extra benadrukken. De overige thema’s zijn natuurlijk ook 
belangrijk. Hij geeft aan dat er een goed plan voorligt en hij hoopt dat de huidige 
samenwerking tussen de instanties kan worden voortgezet, zodat er een goed resultaat 
kan worden geboekt. Het doel is, dat de mensen niet alleen een goed en veilig gevoel 
krijgen, maar ook echt veilig zijn in de gemeente Tynaarlo. 
 
De voorzitter antwoordt dat de volgorde willekeurig is. 
 
De heer Van Mombergen heeft als volksvertegenwoordiger bepaalde onderdelen van 
het rapport, met de bevolking en vooral met de jeugd gecommuniceerd. Uit gegevens 
blijkt dat 23 procent van de inwoners van Drenthe in de afgelopen 12 maanden 
slachtoffer is geworden van één of meerdere delicten. Statistisch gezien betekent dit dat 
vijf á zes van de thans aanwezige raadsleden in de afgelopen periode het slachtoffer 
moet zijn geweest. Voor het oplossingspercentage kan helaas geen medaille worden 
uitgereikt. Het verschilt weliswaar, per soort delict. Uiteraard moeten er in de huidige tijd 
prioriteiten gesteld worden. Voor sommige zaken, voornamelijk in de eerste helft van 
2006, is het oplossingspercentage wel erg bedroevend. Woninginbraken 7,4 procent; 
bedrijfsinbraken 2,4 procent; auto-inbraken 0,0 procent. Leefbaar Tynaarlo en delen van 
de bevolking, gingen ervan uit dat het prestatieakkoord waarmee het aantal 
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uitgeschreven boetes of transacties wordt gezien als indicator voor de inspanningen van 
de Politie, tot het donkergrijze verleden zouden behoren. Het staat buiten kijf dat de 
Politie deugdelijke inspanningen heeft te leveren en dat de Politie en verdere 
verantwoordelijke overheden hun prestaties dienen te verantwoorden richting 
samenleving. Heeft het daarbij echter meerwaarde dat er bepaalde scoringsrates 
gehaald moeten worden? De Politie en de andere verantwoordelijke overheden moeten 
doen wat noodzakelijk zal blijken, in plaats van krampachtig met alle middelen, het 
behalen van bepaalde targets na te streven. Scoren om het scoren, in plaats van het 
handhaven van de rechtsorde. In het conceptveiligheidsplan blijkt toch dat de prestaties 
aan de hand van scores steeds terug te komen. De 17 staande houdingen voor 
milieuvergrijpen dienen met honderd te worden vermenigvuldigd. Voor het ontnemen 
van wederrechtelijk verkregen voordeel criminele winst, zijn te halen bedragen 
vastgesteld. Hoe kan men vooraf vaststellen wat er in een jaar aan de orde komt? 
Leefbaar Tynaarlo is bijzonder geamuseerd, maar ook wat geërgerd, door de 
productieafspraken die zogenaamd in het kader van verkeersveiligheid zijn gemaakt. 
Daarin staat dat 144 jeugdige brommerrijders zonder helm bekeurd moeten worden. Dat 
wordt de komende tijd veel postvatten bij het Zernike College. Daar is de pakkans 
immers het grootst. De 145e helmloze brommer is natuurlijk wel weer een grote 
mazzelaar.  
Dan nog iets anders. Het viel op, dat er de komende jaren door het lokaal bestuur weer 
veel middelen gestoken zullen worden in het multiculti-verhaal naar aanleiding van het 
onderzoeksrapport genaamd:  “rechtsomkeer racisme onder jongeren in Tynaarlo”. 
Daar is de afgelopen jaren al zoveel onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat er naar ‘niet 
correcte’ muziek wordt geluisterd. Sommigen hebben zelfs de euvele moed om te 
discussiëren. Er zullen vast wel snoodaards betrapt zijn op het op de jas stikken van 
een Nederlands vlaggetje en andere overtredingen van de kledingvoorschriften. De 
fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft gemeend dat men dergelijke correctisme ontgroeid 
is. Ondertussen worden langzaam aan alle jeugdhonken geschrapt. Het sluiten 
bijvoorbeeld van jeugdhonk De Mars, zonder enig alternatief te bieden, was een niet 
bepaald sterke zet. De jeugd heeft recht op een goede jeugdsoos, die ook gedurende 
de nacht van de jaarwisseling geopend is. Hier ligt volgens de heer Van Mombergen 
een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid weggelegd voor de, mede door 
de gemeente gefinancierde Stichting Trias. Deze Stichting ontvangt hiervoor trouwens 
ook subsidie. 
 
Verder worden er veel krokodillentranen gehuild rondom het fenomeen indrinken. 
Jongeren nuttigen in de winkel gekochte alcohol alvorens zich in het bruisende 
uitgaansleven te storten. Dit probleem wordt volgens de heer Van Mombergen primair 
veroorzaakt door de uitgaansbranche zelf, die van de euro een gulden heeft gemaakt. 
Voor één consumptie in de horeca moet een jeugdige een half uur werken. Om zijn 
meisje te trakteren op een drankje moet een jongen dus een uur werken. Met een 
entree van vijf euro moet hij vier uur werken. Dan moet hij nog betalen voor de 
garderobe. Het is dus niet zo vreemd dat de jeugd gaat indrinken. De jeugd gaf bij de 
fractie van Leefbaar Tynaarlo aan, dat een goede jeugdsoos, met een goed programma 
en aangepaste tarieven voor de consumpties soulaas zou kunnen bieden.  
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De heer Kremers merkt op dat indrinken in zijn optiek betekent, dat men thuis al de 
nodige alcohol tot zich neemt voordat men naar de discotheek gaat. Leefbaar Tynaarlo 
wil de consumpties in een discotheek goedkoper maken, zodat men daar dronken kan 
worden.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat dit niet klopt. De jeugd nuttigt alcohol. De heer Van 
Mombergen deed dat vroeger, en de heer Kremers wellicht ook. Maar tegenwoordig 
moet de jeugd voor één consumptie vier uur werken. De garderobe kost ook nog een 
euro. Dan ontstaat het fenomeen indrinken. Dat fenomeen kan onder tafel worden 
geveegd, maar het is een probleem dat serieus moet worden genomen. Er moet naar 
de jeugd worden geluisterd, waarom er sprake is van indrinken. Dat heeft de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo gedaan. 
 
De heer Kalk memoreert in dit verband het credo “meer blauw op straat”, dat een aantal 
jaar geleden een hot item was. Dat vertaalde zich in het zichtbaar worden van wijk- en 
jeugdagenten. De laatste tijd krijgen politiemensen meer algemene politietaken 
opgedragen. Dit heeft tot gevolg dat er minder wijk- en jeugdagenten zijn, die dicht bij 
de mensen staan. Spreker noemt dit als aandachtspunt. Tevens brengt de heer Kalk de 
groep ouderen onder de aandacht. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of de onderliggende cijfers van de maand juni 
of van de maand oktober zijn. Verder vraagt de fractie zich af of er verschil in de kernen 
is, bij bepaalde gedragingen. De gegevens over de prestatieafspraken komen vreemd 
op spreekster over. Een van de prestatiecontracten betreft het arresteren van illegale 
vreemdelingen. In Groningen is overigens een motie aangenomen, waarbij de 
burgemeester heeft toegezegd dat hij dit soort zaken voortaan niet meer doet. De vraag 
is of er in Tynaarlo aanleiding bestaat om tot een dergelijk prestatieakkoord over te 
gaan. Met andere woorden of er in de gemeente Tynaarlo ook illegale vreemdelingen 
gearresteerd zouden kunnen worden.  
 
De voorzitter beantwoordt de vraag bevestigend.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman verzoekt om van het arresteren van illegale 
vreemdelingen af te zien. Dat er slechts een beperkt aantal scholen aan het project 
School Adoptieplan gehoor geven, bevreemdt haar. Bij de jongeren ziet de fractie tot 
haar vreugde dat er veel meer aandacht is voor de ouders. Afsluitend merkt spreekster 
op dat haar fractie de zichtbaarheid van de Politie ook belangrijk vindt. Daarom vraagt 
zij of de wijkpost Eelde blijft bestaan. Graag zou de fractie in samenspraak met de raad 
een gesprek aangaan met de Politie.  
 
De heer Van Mombergen brengt de woorden “de wijkposten blijven in lengte van dagen 
bestaan” van de heer Pannekoek in herinnering. Hiervan is hij ook uitgegaan. 
 
De heer Meerman gaat akkoord met het voorliggende Veiligheidsplan. Uit de 
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resultaatgebieden blijkt dat er vooruitgang wordt geboekt. Op veel aandachtsgebieden 
dalen de incidenten. Dat houdt in dat het bestaande beleid goed werkt en wat hem 
betreft is er ook geen reden om de zaken aan te scherpen.  
 
De voorzitter neemt de gemaakte opmerkingen mee in het overleg van de lokale 
driehoek. Volgend jaar is er een themabijeenkomst Veiligheidsplan georganiseerd. Daar 
kan een werkbezoek in passen. In januari 2007 wordt verder gesproken over het 
omgaan met alcohol, in de gemeente. 
Daarnaast merkt hij op dat de heer Nieboer van basiseenheid Noordenveld/Tynaarlo 
aanwezig is ter beantwoording van een aantal vragen.  
 
De heer Nieboer gaat in op de vragen: Hij zegt dat bij het harddrugsgebruik een afname 
ten opzichte van voorgaande jaren werd geconstateerd. De belangrijkste verklaring 
daarvoor is het ontbreken van de zogeheten houseparty’s in de Prins Bernhardhoeve en 
de Flowerdome in Eelde. Vorig jaar zijn er bij een aantal houseparty’s, per party 
ongeveer twintig aanhoudingen op het gebied van harddrugs gedaan. Men heeft in de 
horecagelegenheden veel aandacht besteed aan beveiliging en bij de toegangscontrole 
is XTC en speed bij diverse betrokkenen aangetroffen. Dit jaar is er bij diverse 
gelegenheden gefouilleerd en zijn er acht aanhoudingen verricht. Hierbij zijn XTC-pillen 
in beslag genomen.  
 
De heer Nieboer beaamt dat de oplossingspercentages laag zijn. Het betrof echter 
cijfers van de eerste helft van 2006. Inmiddels is het een aantal maanden verder en 
blijkt hoe relatief cijfers kunnen zijn. De jongste cijfers tonen een verhoging van het 
oplossingspercentage bij woninginbraken, een lichte verhoging van het 
oplossingspercentage bij bedrijfsinbraken en het oplossingspercentage voor auto 
inbraken is sterk verhoogd.  
 
Over het bekeuren legt de heer Nieboer uit dat jaarlijks met het Ministerie een aantal 
resultaatafspraken worden gemaakt. Deze worden vertaald naar regionale cijfers en 
vervolgens naar districtcijfers. Voor de basiseenheid Tynaarlo is van bovenaf een 
productiecijfer opgelegd. Ten aanzien van het bekeuren van jongeren die geen helm 
dragen is zodoende een richtlijn van 144 bepaald. Het is niet gezegd dat deze richtlijn 
daadwerkelijk wordt gehaald. In het eerste halfjaar is er veel rondom hangplekken 
gecontroleerd en bekeurd op het niet dragen van een helm. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat het aantal bekeuringen in het tweede halfjaar aanzienlijk is gedaald.  
 
De heer Van Mombergen vertaalt het antwoord van de jeugd hierop met de 
bewoordingen “laat de politie echte boeven vangen in plaats van het controleren van 
fietsverlichting en jongeren zonder helmen te controleren”. De bevolking reageert met 
onbegrip op het werken met targets door de Politie.  
 
De voorzitter licht toe dat de Politie datgene uitvoert wat landelijk is afgesproken. Op 
lokaal niveau is er misschien wat minder begrip voor prestatieafspraken, maar de Politie 
dient zich hieraan te houden. Of men het hiermee eens is of niet. 
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De heer Nieboer legt uit dat handhaven van overtredingen ook bij het takenpakket van 
de Politie behoort.  
 
Over de inzet van wijk- en jeugdagenten verklaart de heer Nieboer dat er in de 
basiseenheid Noordenveld / Tynaarlo totaal 9 wijk- en jeugdagenten operationeel zijn. 
Deze jeugdagenten worden twee dagen per week vrijgemaakt voor het 
wijkagentenwerk. Verder draaien ze mee in de reguliere diensten, waarin tevens hun 
wijkagentenwerk tot uitdrukking kan komen. In tegenstelling tot wat hier werd gezegd, 
zijn de wijk- en jeugdagenten niet minder op straat dan in voorgaande jaren. Ze worden 
wel betrokken bij onderzoeken. Een recente zaak in Eelde waarbij de wijkagent 
betrokken was, heeft geresulteerd in een aanhouding van 35 minderjarige verdachten 
voor diverse gepleegde feiten.  
De heer Nieboer zegt, in antwoord op de vraag van mevrouw Van den Berg-Huisman, 
dat er wel verschil is tussen de kernen bij bepaalde gedragingen. Op het gebied van 
mishandeling en geweldpleging steekt Zuidlaren er bovenuit. Reden hiervan is, dat in 
Zuidlaren meer horecagelegenheden zijn gevestigd. In Eelde zwerft er een groep wat 
meer op straat rond. In dit dorp is dan ook sprake van meer vernielingen en graffiti. 
Vries is relatief rustig. Bij de discotheek the History vinden dezelfde delicten als in 
Zuidlaren bij de horeca plaats. Inbrekers die opereren in Eelde/Zuidlaren komen veelal 
uit het Noorden. Inbrekers die opereren in Vries komen veelal uit Assen en omgeving. 
Het zijn de zogenaamde gastinbrekers. 
 
Het School Adoptieplan is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De regie is in 
handen van beide gemeenten, in samenwerking met de Politie. Voorheen trok de Politie 
het plan alleen. De Politie verzorgt een tweetal lesbrieven. Het CAD en Bureau Halt 
nemen ook een deel van het Adoptieplan voor hun rekening. In totaal hebben zich acht 
scholen in de gemeente voor het School Adoptieplan aangemeld. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt waarom er veel minder scholen meedoen dan 
voorheen.  
 
De heer Nieboer heeft hier geen verklaring voor. Het verzoek is bij alle scholen binnen 
de gemeente uitgezet. Tot nu toe zijn slechts een achttal reacties binnen gekomen.  
 
De voorzitter geeft, als portefeuillehouder Onderwijs, aan ook geen oorzaak te weten. 
 
Over het bestaansrecht van wijkpost Eelde stelt de heer Nieboer, dat deze post zijn 
meerwaarde heeft bewezen en blijft bestaan, totdat de Korpsleiding anders beslist.  
 
De voorzitter zal de opmerkingen die over ouderen zijn gemaakt ook in het 
driehoeksoverleg inbrengen. 
 
 

13. Jaarstukken GGD Drenthe 
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De voorzitter schetst kort een beeld van de situatie. Bij de vernieuwing van de GGD 
Drenthe wordt doorgegaan met het plan van aanpak. Het afstoten van een aantal taken 
welke niet bij de GGD thuishoren. Door de GGD wordt voorgesteld, in afwachting van 
het Elektronisch Kinddossier, reeds nu formatie-uitbreiding toe te passen. De gemeente 
wil echter eerst zekerheid hebben dat dit systeem landelijk wordt aangeschaft. Op het 
moment dat er zekerheid is over de  aanschaf kan formatie-uitbreiding worden 
toegepast.  
 
Mevrouw Terwal wijst erop dat het dossier een lange geschiedenis heeft. De nieuw 
aangetrokken directeur van de GGD heeft verbetervoorstellen gedaan. Echter haar 
fractie staat op het standpunt van “ eerst zien en dan geloven”. Bij andere 
samenwerkingsverbanden zijn ook veel beloften gedaan, maar het duurde toch heel 
lang voordat er aan de beloften uitvoering werd gegeven. 
 
De heer Stel merkt op dat de raad en het college het over deze kwestie wel eens zijn.  
De synergie-effecten van de fusie zijn nog steeds niet zichtbaar. Het jaar 2006 is een 
overgangsjaar en in 2007 moet dan ook van zichtbaarheid sprake zijn. Verder vraagt hij 
uitleg over de op pagina 3 bovenaan vermelde kosten.  
 
Mevrouw Brinkman kan zich vinden in de beschouwingen en overwegingen. Ze neemt  
dezelfde scepsis als de vorige sprekers in acht. De fractie heeft moeite met het hoge 
bedrag van 250.000 euro voor de kosten van het inhuren van een interim directeur. 
Mevrouw Brinkman spreekt van een buiten proportioneel bedrag voor het leiden van 
een organisatie met twintig fte’s. Het is niet in overstemming met het idee dat wij 
inmiddels over salarissen bij overheids- en semi-overheidsorganisaties hebben. 
Waarom heeft het dagelijks bestuur, waar het college deel van uit maakt, hier niet op 
gelet? Dit punt mag wat de fractie betreft worden meegenomen naar het 
driehoeksoverleg. 
 
De heer Rietkerk is het eens met de punten die het college naar voren brengt. Naar 
aanleiding van de uitleg door de GGD op de informatiebijeenkomst op 30 oktober in 
Beilen heeft de fractie weer enig vertrouwen gekregen dat de GGD op de goede weg is. 
Het herstel blijft echter broos. Het college verwijst naar de risicoparagraaf. GroenLinks 
vraagt aandacht voor een op de lijst ontbrekend risico. De GGD moet op een krappe 
financiële basis en tijdens een grote reorganisatie ook nog bijdragen aan de vorming 
van een veiligheidsregio. Dat impliceert dat ze over een jaar in een andere vorm naar 
voren zullen komen. De heer Rietkerk kan zich indenken dat hierdoor problemen 
kunnen ontstaan. Een ander risico gaat over de aansprakelijkheid van de GGD voor de 
WVG en SMA-taken. Ondanks het afstoten van deze taken aan het CIZ, is de GGD nog 
twee jaar aansprakelijk, als de Drentse gemeente minder opdrachten verstrekken dan in 
de opdrachtportefeuille, waarop de huidige en over te dragen formatie is afgestemd. De 
heer Rietkerk vraagt hoe dat in de gemeente Tynaarlo in de WMO is geregeld. 
 
De fractie kan instemmen met het niet opbouwen van meer weerstandsvermogen door 
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de GGD. Er is niet veel weerstandsvermogen, maar als dit nu opgehoogd wordt, 
betekent dit een grotere gemeentelijke bijdrage. Daarmee schiet niemand iets op. Mocht 
er gedurende het jaar 2007 iets misgaan, dan moet de GGD dit richting de gemeente 
helder onderbouwen.  
 
De GGD gaf aan dat een betere verankering met de gemeenten noodzakelijk is. De 
regie moet beter vorm worden gegeven, werd er gezegd. Daarbij werd gesteld dat 
gemeenten onvoldoende weten wat ze willen met de GGD, geen heldere inhoudelijke 
opdracht voor de GGD hebben geformuleerd en onvoldoende controleren. De heer 
Rietkerk wil graag weten hoe het college deze regietaak en kritiek oppakt. 
 
De heer Kloos geeft aan dat de gemeente bij dergelijke aangelegenheden altijd achteraf 
als financiële ondersteuner wordt geconfronteerd met financiële tekorten (voor het jaar 
2005 betrof het vier ton). Als oorzaak wordt aangegeven dat functiewaarderingen en de 
daaruit voorvloeiende financiële gevolgen, de WVG- en SMA-kosten, niet 
kostendekkend zijn. Ook heeft de fusie niet opgeleverd wat men had verwacht. De heer 
Kloos vraagt in hoeverre het jaar 2006 de raad zal verrassen met een tekort. Voor 2007 
weet men dat dit voor de gemeente Tynaarlo minimaal een verhoging van 8.500 euro 
oplevert. Dit zal moeten worden geaccepteerd, maar toch wil de fractie van Leefbaar 
Tynaarlo het signaal afgeven, dat ernaar gestreefd dient te worden om binnen de 
beschikbaar gestelde middelen te blijven. De heer Kloos vraagt extra aandacht voor de 
jeugd gezondheidszorg. In het bijzonder voor het meldpunt huiselijk geweld. Met als 
doel om structureel bij te dragen aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld. In 
2006 hebben zich 740 incidenten voorgedaan en dit heeft geleid tot 417 aangiftes, er 
zijn 295 verdachten aangehouden en er kan worden gesproken van 569 slachtoffers. Dit 
zijn cijfers van de GGD. Tot de doelgroep behoren alle inwoners van de gemeente 
Tynaarlo die in aanraking komen met huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn in de regel 
het grootste slachtoffer. De heer Kloos is er een voorstander van, dat er na een melding 
van huiselijk geweld, direct verschillende hulpverleners op de plaats van het delict 
verschijnen. Naast de Politie dient een arts en iemand van Jeugdzorg en algemeen 
maatschappelijk werk ter plekke aanwezig te zijn. Op deze wijze kan adequaat worden 
ingegrepen en erger worden voorkomen. Deze aanpak dient niet alleen op werkdagen 
en tijdens kantooruren plaats te vinden. De heer Kloos vraagt dit onderwerp 
bespreekbaar te maken en tot uitvoerend standaard beleid te ontwikkelen. De fractie 
gaat akkoord met het ter kennis nemen van dit agendapunt. 
 
De voorzitter concludeert dat er verder geen woordmeldingen zijn en denkt dat een 
ieder doordrongen is van de lastige situatie waar de GGD in heeft gezeten en nog voor 
een deel in zit. De verbeteringen zijn wel zichtbaar. Bij de aanpak van de ad interim 
directeur hoort een marktconform salaris. Dit is altijd meer dan het salaris van een 
regulier directeur. In de ogen van het bestuur was het aantrekken van een ad interim de 
enige oplossing om orde op zaken te stellen. Het mag natuurlijk niet langer duren dan 
strikt noodzakelijk. Iedereen hoopt dat de situatie zo snel mogelijk dusdanig is, dat er 
een nieuwe directeur kan komen. De aanpak van de interim directeur werpt zijn 
vruchten af. Er worden taken afgestoten en er wordt efficiënter gewerkt.  
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Qua regie geeft de gemeente nadrukkelijk aan, wat er van een GGD wordt verwacht. 
Als er zich zaken voordoen, waarvoor de hulp van de GGD nodig is, dan wordt de 
hulpvraag duidelijk geformuleerd en na afloop wordt een en ander geëvalueerd. Over 
deze handelswijze is na een aantal praktijksituaties een positief beeld ontstaan.  
 
Aangezien de voorzitter het antwoord op de vraag over de aansprakelijkheid van de 
GGD en over de WMO niet paraat heeft, zal deze schriftelijk worden beantwoord. Dit 
geldt ook over de technische vraag van de heer Stel ten aanzien van de GMR. 
 
De heer Kloos merkte terecht op dat men binnen de beschikbare middelen moet blijven. 
Het signaal van deze gemeenteraad, maar ook van andere gemeenten, is dat het 
opnieuw dichten van gaten niet meer wordt getolereerd. Er zal geen meerderheid in de 
maatschappelijke regeling zijn om extra geld te geven. Eén van de opdrachten van de 
interim directeur is, dat de begroting wordt nagekomen en conform wordt uitgevoerd. 
 
Het meldpunt huiselijk geweld wordt in Drenthe goed opgepakt. Een werkgroep heeft de 
aanpak huiselijk geweld duidelijk bespreekbaar gemaakt. Er wordt ook richting 
gemeente steeds beter gecommuniceerd. Wel wordt geconstateerd dat veel 
hulpinstanties na kantooruren gesloten zijn. Dit doet zich ook op andere terreinen voor. 
Het sluitende netwerk van hulpverleningsinstanties dient 24 uur per dag, zeven dagen 
per week bereikbaar te zijn. Nu komt men voor dergelijke hulpvragen bij de Politie. 
 
Het verbaast de heer Kloos dat een gering aantal mensen een bijeenkomst over 
huiselijk geweld bezocht. Tijdens deze bijeenkomst werd aangegeven dat incidenten 
van huiselijk geweld veelal om een directe aanpak vragen. 
 
De voorzitter stelt dat er op dit gebied nog heel wat te winnen is. De aanwezige scepsis 
zal door hem binnenkort nadrukkelijk worden overgebracht. Verder zal worden verwoord 
dat de raad overwegend positief is over de GGD, maar dat de gemeente in 2007 niet 
weer voor voldongen feiten wil worden gesteld. 
 
De heer Kloos vraagt naar de bekostiging van mogelijke uitbreiding van het pakket. 
 
De voorzitter geeft aan dat dit niet alleen uit het budget van de GGD hoeft te komen. Er 
zal veel meer synergie moeten komen. 
 
De voorzitter zal de geplaatste opmerkingen namens de raad expliciet in het overleg 
met de GGD inbrengen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt, conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 28 november 2006 besloten. 
 

14. Begrotingswijzigingen 
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De heer Kremers wijst erop dat de begrotingswijzigingen niet kunnen worden  
aangenomen, aangezien de enige wijziging bij dit agendapunt, een onderwerp betreft, 
dat door het  college wordt teruggenomen. 
 
De voorzitter beaamt dat bij dit agendapunt geen besluit genomen kan worden. 
 

15. Informatie uit het college / namens het college 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

16. Ingekomen stukken 
 
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

17. Stukken in de leesmap ter kennisgeving 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

18. Gemeenschappelijke regelingen 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

19. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de leden van de raad bij deze laatste vergadering voor de 
kerstvakantie, voor alle inbreng in het afgelopen jaar. Er zijn tijdens de laatste 
vergaderingen heel interessante discussies gevoerd. Dit hoort ook zo. Hij dankt de 
leden van de raad voor hun bijdrage en voor de constructieve manier van vergaderen. 
Voor onder de kerstboom wil het college de raad een boekje meegeven. Het woord 
‘volksvertegenwoordiger’ is tijdens de vergadering een aantal keer gevallen. Dat is de 
raad. De raad is ook de hoeder van de democratie. Bij de laatste naturalisatie heeft de 
voorzitter aan de nieuwe Nederlander het boekje ‘de Grondwet van Nederland’ 
gegeven. Het is een goed en leuk boekje. Dit geeft hij de raadsleden. Verder wenst hij 
alle aanwezigen namens de griffier, het college en de ambtelijke staf, prettige 
feestdagen. Het college dankt ook de ambtelijke ondersteuning voor al het werk dat zij 
dit jaar hebben verricht.  
 
Vervolgens sluit hij de vergadering om 23.30 uur.  

 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van.  
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De voorzitter, 
 
 
 

 
 
De griffier, 
 
 
 


