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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de 
vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 

Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. van de Berg-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 H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling 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 de gemeente Tynaarlo en heet alle 
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.  
 
Alvorens de vergadering te beginnen geeft de voorzitter toestemming aan de heer Niek 
de Knecht van Milieufederatie Drenthe om enkele woorden tot de raad te spreken.  
 
De heer de Knecht geeft aan dat zodadelijk bekend zal worden welk Drents College het 
groenste programma heeft geschreven voor de komende vier jaar. Wat zijn, na de 
verkiezingen van maart 2006, de voornemens geweest van de colleges van B&W van 
de 12 gemeenten. De Milieufederatie en lokale natuur- en milieuorganisaties hebben 
aan de colleges voorstellen gedaan, om op te nemen in het programma. Zijn deze 
voorstellen door de colleges overgenomen. Om dit te boordelen heeft de Milieufederatie 
een burgerjury ingesteld van zes mensen verspreid over Drenthe, die de taak op zich 
hebben genomen om alle collegeprogramma’s door te spitten op het groengehalte 
ervan. Deze mensen zijn allen zelf actief als vrijwilliger in natuur- en milieuorganisaties. 
Naast de heer Knecht staat een lid van de jury. De heer Pieter Wemelsfelder die 
dadelijk de uitslag bekend gaat maken. Achter in de zaal staan twee juryleden, Jan 
Nicolai en Janneke Meijer van verschillende groepen uit Drenthe. Het is een hele klus 
geweest. Spreker maakt ook van de gelegenheid gebruik om de jury nogmaals te 
bedanken voor de inspanningen. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer 
Wemelsfelder die de uitslag bekend zal maken. 
 
De heer Wemelsfelder zegt dat de burgerjury alle collegeprogramma’s gewikt en 
gewogen heeft en tot een oordeel is gekomen, namelijk dat de gemeente Tynaarlo het 
meest natuur- en milieuvriendelijke programma heeft. Tynaarlo besteedt al de eerste 
woorden van zijn Manifest “Tynaarlo op kop” aan groen met de woorden “voor 
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duurzame ontwikkeling als gemeente met grote landschappelijk kwaliteit”. De jury was 
vooral te spreken over de aandacht voor behoud van het landschap. Het college stelt 
dat Tynaarlo een landschap met allure kent. Dit willen we graag zo houden en 
versterken, stelt het college. Dit zijn mooie woorden die ook concreet gemaakt worden. 
In het lopende traject van het structuurplan wordt een apart hoofdstuk landschapsvisie 
toegevoegd waarin een goed afwegingskader komt van welke ontwikkelingen positief 
zijn en welke ontwikkelingen ongewenst. Positief oordeelt de jury ook over de rol die de 
gemeente Tynaarlo voor zichzelf ziet. Het beleid dient er op gericht te zijn om het 
energieverbruik terug te dringen. Niet alleen bij gemeenten, maar ook bij andere 
partijen. De gemeente Tynaarlo wil niet alleen een voorbeeldfunctie vervullen, maar wil 
ook de burgers aanmoedigen om bijvoorbeeld zelf het gebruik van drinkwater terug te 
brengen. Naast Tynaarlo is er een kopgroep van drie andere gemeenten. Het zijn 
Assen, Noordenveld en Westerveld. De burgerjury heef alles afgewogen en besloten 
dat het collegeprogramma van Tynaarlo het meest concreet is en maar liefst negen van 
de elf milieuonderwerpen aandacht geeft en deze ook heeft uitgewerkt. Daarom heet 
het Manifest “Tynaarlo op kop”.  
 
De heer De Knecht feliciteert de gemeente Tynaarlo met de beste goede voornemens. 
Want dat zijn het eigenlijk nog maar. Het komt natuurlijk aan op de uitvoering. Wat dat 
betreft is het misschien een nadeel om deze prijs te winnen. Vanaf nu zijn alle ogen van 
milieufederatiegroepen en inwoners ongetwijfeld gericht op dit college om te zien of de 
plannen ook worden uitgevoerd. Om het college van burgemeester en wethouders 
hieraan te herinneren wil hij graag de juryprijs uitreiken. Voor de foto zou het mooi zijn 
als het college gezamenlijk even naar voren komt.  
 
De uitreiking vindt plaats. 
 
De voorzitter wil graag de formateur van het collegeprogramma, wethouder Kosmeijer, 
de gelegenheid geven om iets te zeggen. 
 
Wethouder Kosmeijer bedankt de burgerjury die de gemeente Tynaarlo heeft verkozen 
tot het groenste college, de groenste raad. Hij gaat er vanuit dat, met de kwalificatie die 
de gemeente Tynaarlo nu ten deel gevallen is, de begrotingsvergadering vanmiddag 
met de helft kan worden bekort omdat bepaalde onderdelen nu niet meer ter sprake 
hoeven te komen. Zoals al is gememoreerd, betekent deze uitverkiezing inderdaad, dat 
er serieus werk is gemaakt van het groene component in het collegeprogramma en dat 
de druk op de schouders van het college enorm gaat toenemen. Die uitdaging heeft het 
college zeer doelbewust opgeschreven en het college zal er de komende vier jaar 
doelbewust aan werken. Daarbij wil hij nogmaals onderstrepen dat het niet de last van 
één wethouder is, maar de last van het gehele college. De last van het gemeentelijke 
apparaat en de last van de hele gemeenteraad. Het is de uitdaging, die iedereen met 
elkaar de komende vier jaar aangaat en de prijs onderstreept alleen maar het 
enthousiasme waarmee iedereen er de komende vier aan zal gaan werken. Wethouder 
Kosmeijer hoopt dat over vier jaar weer een prijs wordt uitgereikt, omdat er boter bij de 
vis is geleverd en is waargemaakt wat er in het collegeprogramma is beloofd. Dank voor 
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de prijs. Het is voor iedereen helder waar het college de komende vier jaar voor staat.  
 
De voorzitter zegt dat hij hier niets aan heeft toe te voegen, behoudens het feit dat de 
ervaringen met de Milieufederatie Drenthe natuurlijk dusdanig zijn, dat ze echt niet vier 
jaar stilzwijgend zullen afwachten. Ze zullen regelmatig met de gemeente Tynaarlo in 
discussie gaan. Dat is ook heel goed. Tot slot wil hij het woord geven aan wethouder 
Assies. 
 
Wethouder Assies wil graag iets over geestelijk voedsel zeggen. Het is een heel ander 
thema, maar heel belangrijk in het kader van het interne milieu. Hij heeft ongeveer 
anderhalve week geleden, in het kader van “Nederland leest” van de bibliotheek een 
boek gekregen. Het boek “Dubbelspel” is geschreven door de heer Arion. Een mooi 
boek vol menselijke gevoelens in de samenleving van Curaçao met het dominospel als 
verbindende schakel. Eigenlijk is dit boek bedoeld om iedereen te stimuleren te lezen 
en het boek door te geven en te bespreken. Er zit ook een leuk foldertje in. Op 22 
november wordt dit boek besproken in de bibliotheek in Eelde. Hij raadt iedereen aan 
de waarde van het woord tot zich te nemen en daarmee iets te doen. Te verwerken, te 
bespreken en zich er mee te laten verrijken. Het boek wordt door wethouder Assies 
uitgereikt aan de raadsleden en de leden van het college. Hij raadt verder iedereen, die 
nog geen lid is van de bibliotheek aan, lid te worden.  
 
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten voor het uitreiken van de 
boeken.  
  

2. Vaststellen van de agenda
 
De heer Kremers geeft aan dat hij wethouder Kosmeijer heeft horen zeggen dat het 
collegeprogramma met enthousiasme door de raad is ontvangen. Volgens de heer 
Kremers moet het collegeprogramma nog worden vastgesteld. Bovendien staat het 
programma niet op de agenda.  
 
De voorzitter antwoordt dat het collegeprogramma niet door de raad wordt vastgesteld. 
Het collegeprogramma is door het college vastgesteld. Het onderwerp kan betrokken 
worden bij de begroting en dan met name bij de meerjarenperspectieven. Het is ter 
kennisneming aan de raad gestuurd. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 26 september 2006, 
3 oktober 2006 en 10 oktober 2006 en vaststellen actielijst
 
Er zijn geen opmerkingen over de verslagen van 26 september, 3 oktober en 
10 oktober. De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. Ook zijn er geen 
opmerkingen over de actielijst.  
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4. Vragenrecht
 
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 
 

5. Spreekrecht
 
Er zijn geen aanmeldingen binnengekomen. 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het 
Spreekrecht
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

7. Selectie accountant jaarrekening 2006
 
De heer Van Mombergen zegt dat Leefbaar Tynaarlo de offertes heeft vergeleken met 
de gunningcriteria. De keuze is terecht. Leefbaar Tynaarlo wil wel nog opmerken dat de 
fractie het niet eens is met het feit dat deze accountant werkzaamheden voor het 
college gaat uitvoeren. Dit wil de fractie expliciet vermelden. 
 
De voorzitter geeft aan dat vervolgens conform het voorstel van het audit comité d.d. 
31 oktober 2006 wordt besloten.  
 

7a. Verslag over de uitvoering IOAW, IOAZ en Bbz 2004, over 2005
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en 
wethouders d.d. 24 oktober 2006 besloten.  
 

8. Beëdiging nieuw steunfractielid
 
De voorzitter verzoekt de heer Frieman naar voren te komen om beëdigd te worden als 
steunfractielid voor de fractie van Leefbaar Tynaarlo. 
 
Hij verzoekt de aanwezigen te gaan staan en gaat over tot het lezen van de tekst: 
 
“Ik verklaar dat ik, als lid van de steunfractie rechtstreeks nog middellijk, onder welke 
naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en 
beloof dat ik, in de functie van lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik in deze 
functie getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plicht als steunfractielid naar eer en geweten zal vervullen. “ 
 
De heer Frieman: “dat verklaar en beloof ik”. 
 
De voorzitter feliciteert de heer Frieman van harte met zijn benoeming tot steunfractielid 
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en wenst hem veel succes. Straks in de pauze is er gelegenheid voor de aanwezigen 
om de heer Frieman te feliciteren.  
 

9. Behandeling najaarsnota 2006
 
De voorzitter zegt dat agendapunten 9 en 10 nu behandeld zullen worden. De bedoeling 
is dat de PvdA fractie als eerste het woord zal voeren. 
 
De heer Kalk zegt, dat in deze algemene beschouwingen de begroting en de 
najaarsnota en het document van het college, het programma, zullen worden 
behandeld. De fractie van de PvdA heeft een integrale reactie. Zijn verhaal bestaat uit 
twee delen. Een gedeelte staat op schrift en is niet bedoeld om uit te spreken. Een 
ander gedeelte wordt door hem wel uitgesproken. Hij hoopt dat het college in zijn 
beantwoording aandacht zal besteden aan het geschreven gedeelte dat niet wordt 
uitgesproken. Dan enkele aandachtspunten waarbij wordt aangehaakt aan een aantal 
thema’s in het collegeprogramma. Het programma is in grote lijnen helder en degelijk. 
Duurzaamheid, communicatie, zorg en dienstverlening zijn begrippen in het programma. 
Het eerste punt dat de fractie wil noemen is hulde, voor het voornemen van het college 
om reeds in 2007 met een meldpunt paarse krokodil te komen. Er worden projecten 
genoemd als deregulering en klare taal. Maar wat staat er nu intern voor ogen? Er zal 
hier en daar natuurlijk ook een omslag in denken van binnenuit nodig zijn. Het gaat 
immers niet alleen om de regels zelf, maar vooral ook om de omgang met regels. Men 
zou kunnen zeggen: afwerend passief versus oplossingsgericht. Gistermorgen ging om 
06.30 uur de wekkerradio van de heer Kalk af. Hij dacht toen even dat er iemand uit de 
hemel tot hem sprak. Dat was niet zo. Het was Nico Jan van Hemel, één van de 
voorlichters van de gemeente Tynaarlo. Hij zei dat de brieven van de gemeente 
Tynaarlo veel duidelijker en leesbaarder moeten worden. Toen dacht de heer Kalk even 
dat het jammer was dat de drie voorlichters niet hebben gekeken naar de 
beantwoording van de technische vragen. Die blonk namelijk niet echt uit in heldere 
taal. Soms veel woorden, terwijl er weinig wordt gezegd. Maar, het voornemen om tot 
beter taalgebruik te komen is natuurlijk geweldig. De vraag van de fractie van de PvdA 
op dit punt is hoe het college met de beleving van de mensen in dit huis denkt om te 
gaan. 
 
Dan punt twee. Op pagina 11 van de begroting staan allerlei cumulatieve overzichten 
van meeropbrengsten en eventuele tegenvallers voor de meerjarenbegroting. Daarin 
heeft de fractie een rekenfout gevonden. Als er twee kolommen worden afgetrokken 
staat er op een gegeven moment op pagina 11 onder het jaar 2009 € 182.000, maar bij 
het aftrekken van kolommen op de vorige bladzijde moet het € 192.000 zijn. Dat is een 
meevaller. Dat werkt ook door in het jaar daarop. De heer Kalk wil hier straks nog wel 
even een kanttekening bij maken. Het zou over vier jaar € 20.000 opleveren. De fractie 
van de PvdA wil zich er sterk voor maken om dit voordeel een specifieke bestemming te 
geven. De fractie stelt voor een fonds te creëren voor het ondersteunen van particuliere 
initiatieven op het gebied van de internationale hulpverlening, de bewustwording en de 
educatie. Als voorbeeld wordt genoemd: een inzamelingsactie op de Menso 
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Altingschool en een zomerkermis op de Vijverstee. Beide scholen in de gemeente 
Tynaarlo. Geen lastige regels, samenwerking van gemeenten of allerlei lichamen, maar 
gewoon praktisch door mensen zelf ondernomen en opgezet. Soms ook met mensen uit 
het doelgebied zelf. Ook bedoeld om mensen te motiveren om in schrijnende situaties 
hulp te verlenen. Schrijnend ook in vergelijking met de relatieve welvaart van de 
inwoners van dit land. Vanmorgen heeft spreker ontdekt dat er op de bewuste pagina 
niet één rekenfout is gemaakt, maar zelfs twee. Ook bij het volgende jaar is bij de 
kolommenaftrek een rekenfoutje gemaakt. Daardoor is het verschil helaas weer wat 
teruggelopen tot € 10.000, eenmalig voordelig. Maar iemand die financiën doet, zoals 
de heer Kalk, laat zich niet door een kleine tegenslag uit het veld slaan. De 
meerjarenbegroting bekijkend ziet men dat er een opbrengst wordt geraamd van ruim 
1.6 miljoen. De feitelijke uitgaven zijn afgerond ongeveer 1.5 miljoen. Daar zit altijd nog 
€ 100.000 tussen. Het moet dus geen probleem zijn een dergelijk fonds te dekken. Zo 
ziet men maar: blijf altijd alert en reken de dingen na. Dan een derde punt dat de heer 
Kalk wil noemen. Het betreft de hufterigheid. Minister Remkes heeft er onlangs ook het 
nodige aan initiatieven over naar voren gebracht. De fractie van de PvdA vindt de 
toename van redzaamheid belangrijk voor alle mensen in dit land. Het is belangrijk voor 
hun bewegingsvrijheid. Maar gelijktijdig ziet de fractie ook een enorme 
omgangsverruwing in de samenleving. Op tal van terreinen. De PvdA vraagt zich af hoe 
het op dit punt bijvoorbeeld is gesteld met de weerbaarheid van onderwijzend personeel 
en gemeentepersoneel. Burgers die simpelweg brutaal zijn, dreigen en schelden. Het is 
ook bekend dat er medewerkers zijn in scholen, maar ook in gemeentehuizen en elders, 
die er op gezette tijden echt onder leiden en zo moeten wikken en wegen met het 
woordgebruik, dat de dingen die gezegd moeten worden, niet kunnen worden gezegd. 
De fractie van de PvdA wil voor dit probleem eens nadrukkelijk aandacht vragen. Graag 
wil de heer Kalk vernemen hoe het college, als werkgever daarmee omgaat en wat er 
op dat vlak aan scholing plaatsvindt. Hoe ziet het college in dit verband het initiatief van 
de VNG om te komen met een centraal incidentenmeldpunt. Dan nog een paar 
opmerkingen. De fractie vindt het kwalijk dat de technische vragenbeantwoording 
grotendeels buiten het college om is gelopen. Dat kan niet. Veel ambtenaren formuleren 
zinnetjes zoals: “ons is niet gebleken dat”. Wie is dan ons? Dat moet toch wel het 
college zijn? De fractie vindt dat niet goed. Kennelijk is het zo gegaan dat de griffier de 
trechter is geweest. Er zijn allemaal vragen in de trechter gegooid. Allerlei eilandjes in 
dit huis hebben antwoorden bedacht. Er kan worden geconstateerd dat het in de 
onderlinge vergelijking van die antwoorden niet altijd even goed spoort. Het taalgebruik 
is soms ook omslachtig. De heer Kalk noemt er twee voorbeelden van. Mevrouw Van 
den Berg van D66 heeft een vraag gesteld over het grondbedrijf. Een heel reële vraag. 
Het antwoord van de ambtenaar begint met: “ons is de term notitie niet bekend”. 
Uiteindelijk staat er dan: “we gaan twee dingen doen: de organisatie goed op poten 
zetten en er komt een nota”. Nou, zeg dat dan direct. Daarvoor is het toch niet nodig 
een hele pagina te schrijven. De vraag kan ook kort beantwoord worden. Dan een vraag 
van de PvdA-fractie over de woningaantallen per jaar tot 2020. Door het college werd 
berekend: 140 per jaar. Dan volgt er een rekensommetje van de ambtenaar. Deze 
schuift de palen wat meer naar binnen en naar buiten, net als soms bij het voetbal 
gebeurt, maar dat tijdens het spel niet mag. De ambtenaar zegt dan: “we gaan niet tot 
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2020, maar we gaan tot 2015”. Dan komt hij plotseling met een nog groter getal op de 
proppen, terwijl de intentie van de vraagstelling is, dat het juist wel wat minder zou 
kunnen zijn. Als het rekensommetje over 14 jaar wordt gemaakt, dan klopt dit ook. Dan 
is het geen 140, maar 120. Dat zijn slordigheden. Men krijgt dan geen eenduidig 
cijfermateriaal. Genoeg daarover. Tenslotte nog drie dingen. De D66-fractie en de 
fractie van Leefbaar Tynaarlo hebben vragen gesteld over de termijnen bij de 
gecombineerde belastingen. De PvdA is tegen een verandering van de termijnen. Ten 
tweede: vraag 16 over het toerisme bij de technische vragen. De fractie is blij dat het 
college zegt: “als u er om vraagt, zijn wij bereid een onderzoek gehouden in 2004, in 
2008 te herhalen”. De fractie wil dat graag en nodigt het college uit om daar in 2007 
mee te beginnen, zodat het in 2008 kan worden uitgevoerd. De achterliggende 
gedachte is, dat men inzicht krijgt in de voordelen van allerlei injecties op het gebied 
van toerisme. Wat genereert het op het gebied van werkgelegenheid en dergelijke. Het 
laatste punt betreft de mail van de griffier over aanvullende formatie. De griffier heeft het 
ook beargumenteerd. Aan de andere kant heeft de raad van het college een formulering 
gezien, die er op neer komt dat men de capaciteit zoveel mogelijk in de bestaande 
formatie wil opvangen. De heer Kalk vraagt het college om op korte termijn heel helder 
aan te geven hoe men de ondersteuning van de griffier opvangt, zodat duidelijk wordt 
welke middelen en menskracht hem ter dienste staan om zijn taken uit te voeren. 
Daarop wil de heer Kalk straks, van het college een duidelijk antwoord. 
 
De heer Stel zegt dat er in het afgelopen voorjaar verkiezingen zijn geweest, met als 
gevolg dat er wijzigingen zijn opgetreden in de politieke verhoudingen. Daarmee heeft 
deze begrotingsvergadering een duidelijk ander accent dan men de afgelopen jaren 
gewend was. Het nieuwe collegeprogramma, met de keuzes die daarin gemaakt zijn, 
heeft zijn invloed op de begroting van 2007 maar ook op de meerjarenbegroting tot 
2010. In het collegeprogramma ontbreekt het niet aan ambities, de lat is wel erg hoog 
gelegd. Dat spreekt de VVD bijzonder aan, maar is dit realistisch? Daar heeft de VVD 
fractie haar twijfels over. Neem bijvoorbeeld de woningbouw opgave. Wat de fractie bij 
het lezen van de begroting opvalt, is de grote hoeveelheid fouten in de tekst. De heer 
Kalk gaf als voorbeeld, de beantwoording van de technische vragen. Maar het is niet 
alleen in dat stuk het geval, het is ook in de begroting, de najaarsnota en bij het 
collegeprogramma het geval. Er moet zorgvuldig naar worden gekeken voordat deze 
notities dit huis verlaten.  
Dan de najaarsnota. De VVD fractie vindt dat er wel kritischer moet worden gekeken, bij 
het opstellen van de begroting. De najaarsnota geeft een positief resultaat aan van 
€ 1,2 miljoen. Dat spreekt de fractie zeer aan. Maar de VVD fractie is van mening dat er 
zorgvuldig begroot moet worden. Er wordt voorgesteld om €700.000 mee te nemen 
naar 2007. De begroting 2006 gaf echter aan, dat er middelen nodig waren voor 
personeelsbudget, aanschaf software en een beleidsplan plattelandsgemeente. De 
fractie vindt het geen probleem om hier budget aan te besteden, maar het betekent ook 
dat er uitvoering aan moet worden gegeven. De najaarsnota geeft aan dat het vooruit 
wordt geschoven. Een ander voorbeeld is de mee te nemen gelden voor WMO fase 1. 
Er wordt voorgesteld om deze middelen te gebruiken voor WMO fase 2, maar hier 
waren toch al middelen voor begroot? Dat er budgetten meegenomen worden naar het 
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volgende jaar is begrijpelijk, maar een totaal bedrag van €700.000 is wel erg veel en 
vooral, door de zojuist genoemde voorbeelden. De VVD streeft naar een goed 
onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Er zijn dit jaar aanbestedingsvoordelen 
geweest en er is meer aandacht besteed aan berm en slootonderhoud. Desondanks 
bereiken de fractie nog veel geluiden over achterstallig onderhoud en laat onderhoud. 
Die geluiden komen vooral vanuit het buitengebied. Bij de behandeling van de begroting 
2006 was er geen ruimte voor extra budget voor kwaliteitsverbetering van onder andere 
BOR en nu blijft er €1,2 miljoen over, waaruit blijkt dat het dus eigenlijk wel had gekund. 
Dan de begroting. Het eerste wat de VVD-fractie opvalt bij de bestudering van de 
meerjarenbegroting is het merkwaardige voorstel van het college om tariefsdifferentiatie 
in te voeren voor de OZB tussen woningen en niet woningen met ingang van 2008. Heel 
concreet is het voorstel dat voor niet woningen een hoger tarief zal worden gehanteerd 
dan voor woningen. En niet een klein beetje, de voorgestelde stijging is een toename 
van 30 procent voor de periode tot en met 2010. In de programmabegroting staat op 
pagina 125 letterlijk: ”gezien het beleid om de belastingdruk zo beperkt mogelijk te 
houden mag er van worden uitgegaan dat eventuele voorstellen voor verhoging en/of 
het invoeren van belastingen goed zullen worden onderbouwd.” Deze zin is de fractie 
opgevallen. Iedere cijfermatige onderbouwing wordt in de begroting 2007 en de 
meerjarenbegroting gemist. Er wordt slechts kwalitatief gesproken over waarden in het 
economisch verkeer die bij woningen relatief sterker zouden zijn gestegen dan bij niet 
woningen. Het systeem dat Tynaarlo hanteert voor de OZB, leidt dan tot het idee dat 
niet woningen de afgelopen jaren voordeel zouden hebben gehad ten opzichte van 
woningen. Als dit al het geval is, dan is de onderlinge verhouding in OZB-opbrengst 
voor de gemeente een gevolg van economische ontwikkelingen. En dan, in 2006, heeft 
het rijk besloten om het gebruikersdeel van de OZB te laten vervallen. Dit heeft geleid 
tot een enorme lastenverlaging van de gebruikers van woningen. Daarnaast is de 
gemeente Tynaarlo ook voordeelgemeente geworden. Daarvan heeft de gemeente baat 
gehad. Een duidelijke win/win situatie dus. Eigenaren van niet woningen blijven dubbel 
betalen. Zij betalen voor dezelfde eenheid waarde onroerend goed dus nu al bijna twee 
keer zoveel als een eigenaar van een woning. in 2006 genereert slechts 13% van het 
onroerend goed in de gemeente Tynaarlo, 25% van de OZB-opbrengst. Dus de 
categorie niet woningen draagt al bovengemiddeld bij aan de totale opbrengst voor de 
gemeente Tynaarlo. Hoe kan het college nu voorstellen de tarieven nog verder te 
verhogen en de verschillen nog verder uit te breiden? Naast het feit dat deze verhoging 
niet is onderbouwd, is de VVD-fractie van mening dat een lastenverzwaring voor 
uitsluitend niet woningen, op dit moment niet nodig is!  
Het belang van de lokale bedrijven wordt door het college onderschreven maar dit staat 
haaks op het voorstel van het college om de ondernemers meer OZB te laten betalen. 
Daar komt bij, dat de wethouder een afspraak met de ondernemersvereniging had 
gemaakt om nieuwe voorstellen eerst met hen te bespreken. Waarom is dit niet 
gebeurd? Wat is hier de reden van? Sprekende over de relatie tussen gemeente en 
ondernemers: de VVD-fractie wil graag invulling geven aan de bedrijvencontact 
functionaris. We kennen deze functie op papier en in naam al jaren, maar eigenlijk 
wordt er veel te weinig invulling aan gegeven. Wanneer gaat dit gebeuren. De VVD 
vindt het verder een goed initiatief als de gemeente een jaarlijkse ondernemersprijs in 
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het leven roept. In omliggende gemeenten gebeurt dit ook. Het is een echte stimulans 
en blijk van waardering voor de ondernemers. Het geheel overziende kan de fractie toch 
niet anders concluderen, dan dat dit voorstel een vergissing moet zijn geweest van het 
college. Het moge duidelijk zijn, de VVD fractie is tegen het voorstel zoals het in de 
begroting is opgenomen  
Dan voor wat betreft paragraaf 10: het weerstandsvermogen en risicomanagement. 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de fractie het college gevraagd om 
hieraan invulling te geven. Dit zou gebeuren met ingang van de begroting 2007. De 
VVD-fractie vindt het resultaat hiervan mager. Enerzijds wordt uitgebreid de omvang 
van het weerstandsvermogen beschreven (10 miljoen). Dat lijkt een enorme buffer. 
Echter voor een gemeente met actieve grondpolitiek en dus een hoog risicoprofiel, zou 
dit ook veel te weinig kunnen zijn. Het weerstandsvermogen geeft ook pas informatie in 
combinatie met een goed gekwantificeerde risicoanalyse. En die is ronduit mager te 
noemen. Er is met elkaar een systeem afgesproken dat wordt beschreven in de nota. Er 
wordt een systematiek bedacht, hoe te komen tot het kwantificeren van de risico’s en 
men realiseert zich dan dat dit ingewikkelde materie is. Er worden in deze begroting 
weliswaar tabelletjes ingevuld en er komt zelfs een uitkomstenmatrix tot stand, maar het 
is in feite inhoudsloos. Het gaat immers vooral om de omzetting van de tabellen in 
euro’s, zodat die kunnen worden vergeleken met ons weerstandsvermogen van 
10 miljoen. Zo wordt duidelijk in beeld gebracht waar de risico’s zitten. De beheersing 
van de eigen organisatie is voor een groot gedeelte op orde en waar nodig wordt 
gewerkt aan verbetering. Bij de gemeenschappelijke regelingen is dit zeker niet het 
geval. Een aantal samenwerkingen waaronder b.v. ALESCON en GHOR kosten veel  
geld maar hier kunnen we niet zonder. De VVD-fractie is blij dat de gemeenschappelijke 
regeling inzameling en verwerken van afval wordt opgeheven. Aan de andere kant 
verbaast het dat er weer nieuwe initiatieven zijn om verdergaand samen te werken met 
de gemeente Haren. Is dit wel noodzakelijk en verstandig gezien de ervaringen met 
gemeenschappelijke regelingen?  
Tot slot nog enkele vragen naar aanleiding van de beantwoording van de technische 
vragen. De VVD vindt het belangrijk dat er kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt 
geboden en dat op de meest efficiënte wijze en vraagt zich af of een verzelfstandiging 
van het openbaar onderwijs wel toegevoegde waarde heeft. Wat is het standpunt van 
het college? Bij de beantwoording van technische vraag (77) van D’66 wordt gesproken 
over kosten straatvegen € 15,18 terwijl bij de beantwoording van vraag 54 gesproken 
wordt over € 8 en gelijkblijvende lasten voor de burger. Welk bedrag is nu juist en waar 
blijft het aanbestedingsvoordeel?  
 
De heer Van Es zegt dat de fractie van Gemeentebelangen er voor heeft gekozen om 
de behandeling van de najaarsnota en de begroting in één keer te doen. 
Gemeentebelangen heeft, met betrekking tot de najaarsnota, geconstateerd dat er in 
zijn algemeenheid een goede voortgang van de werkzaamheden wordt gemeld. 
Afwijkingen in tijd en geld worden veelal goed verklaard. De fractie heeft echter nog wel 
een opmerking. In 2005, zo wordt ook door de concerncontroller gezegd, zijn er een 
aantal interne audits uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten naar voren 
gekomen. Uit de uitgevoerde audits en lopende bevindingen in 2006 blijkt dat deze 
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aandachtspunten nog recht overeind staan. De fractie vraagt zich af of de 
aandachtspunten en aanbevelingen door het college worden onderschreven? Zal de 
raad deze aandachtspunten en aanbevelingen in een volgend concernrapport weer 
terugzien? 
 
Gemeentebelangen heeft verder weinig schokkende dingen in de najaarsnota kunnen 
vinden. De fractie is ook niet naar details op zoek gegaan, om een betoog over te 
houden. Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het begrotingsresultaat 2007-
2010. Het beeld is positiever dan bij de voorjaarsnota. De oorzaak is aangegeven. 
Meevallers vanuit het rijk, de najaarsnota en het realiseren van een aantal ombuigingen. 
Het ziet er op zich goed uit. Maar naar de mening van Gemeentebelangen blijft 
waakzaamheid geboden. Men heeft het economisch tij  nu weer even mee, en er staan 
tweede kamer verkiezingen voor de deur. Ten tijde van verkiezingen zijn 
regeringspartijen altijd wat scheutiger dan na de verkiezingen. Het blijft dus afwachten.  
Wat de ombuigingen betreft; in de meeste kan de fractie zich wel vinden. Maar een 
tweetal kanttekening moet wel worden geplaatst. Het betreft de OZB-tarieven en het 
onderbrengen van de kosten van het straatvegen in de rioolrechten. 
Gemeentebelangen streeft er immers ernaar om de lasten voor onze inwoners zo laag 
mogelijk te houden. Er wordt gesteld dat scheefgroei is ontstaan tussen de OZB van 
niet woningen en woningen en dat door niet woningen verhoudingsgewijs te weinig is 
bijgedragen. De opbrengst uit de categorie woningen is derhalve te hoog is geweest. 
Men zou er dus ook voor kunnen kiezen om het tarief voor de woningen te verlagen. 
Het behaalde voordeel van de verhoging van de niet woningen wordt dan aan de 
burgers teruggegeven. Dit gebeurt nu dus niet. Wat is de noodzaak dan van deze 
maatregel? Naar de mening van Gemeentebelangen betreft het hier een poging om via 
de ondernemers extra dekkingsmiddelen te vinden om de begroting te laten sluiten. Een 
duidelijke noodzaak ontbreekt eigenlijk.  
De kosten van het straatvegen. Dit heeft naar de mening van Gemeentebelangen toch 
enigszins het karakter van een lastenverhoging. Het argument dat de lastenverhoging 
teniet gedaan wordt doordat het tarief van de afvalstoffenheffing met het zelfde bedrag 
omlaag gaat neemt dat gevoel niet weg. Overigens heeft de fractie ook de 
onduidelijkheid van de € 8 en € 15 geconstateerd. Een van de uitgangspunten om uit de 
gemeenschappelijke regeling vuilverwijdering te stappen was dat men van mening was, 
dat het voor de burgers goedkoper kon. Naar de mening van de fractie wordt het nu via 
een omweg gebruikt voor het begrotingsresultaat. Om de lasten voor de inwoners te 
beperken en tevens het voorzieningenpeil in stand te houden, ziet Gemeentebelangen 
dan ook meer in het nog doelmatiger functioneren van de gemeentelijke organisatie. De 
geboden kansen moeten gepakt worden. Dit betekent nog slimmer werken en daar 
waar het voordeel oplevert, nog meer samenwerken met andere gemeenten zoals met 
Haren. 
Bij de begrotingsbehandeling 2006 heeft Gemeentebelangen al opgemerkt dat er zo 
weinig gebruik van het burgerinitiatief wordt gemaakt. Hoe komt het dat er zo weinig 
gebruik van wordt gemaakt? Zijn de burgers zo tevreden over de gemeente of zijn ze 
niet goed op de hoogte van de mogelijkheid van burgerinitiatief? Gemeentebelangen 
zou graag zien dat hier meer bekendheid aan geven wordt, b.v. op de Gemeentepagina. 
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In november 2005 heeft Gemeentebelangen gepleit voor de instelling van een 
ideeëntelefoon . De fractie is verheugd dat het college dit idee heeft opgepakt en de 
paarse krokodil beter onder de aandacht wil brengen. Daar waar overbodige 
regelgeving of bureaucratie opgelost kan worden moet men dat zeker niet laten. De 
heer Van Es zegt dat de fractie kennis heeft genomen van de stijging van het aantal 
klachten en de verklaring hiervoor. De fractie verwacht van het college dat er alles aan 
gedaan wordt om het aantal weer naar beneden te krijgen. 
Met betrekking tot de budgetcyclus worden er door het college een aantal accenten 
gelegd. Gemeentebelangen kan zich hierin vinden. De extra aandacht voor de 
beheersing en controle op de overgedragen budgetten en gemeenschappelijke 
regelingen is uit het hart gegrepen. Ook de verbetering van de kwaliteit van de 
onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid spreekt Leefbaar Tynaarlo zeer 
aan. 
Vanuit het gemeentefonds ontvangt Tynaarlo de komende jaren ongeveer € 340.000 
extra. De fractie kan zich vinden in de aanwending van deze gelden en in de 
reservering voor de te verwachten bijdrage voor de veiligheidsregio Drenthe.  Met het 
college maakt de fractie zich zorgen over de kosten die de inspanningen op dit terrein 
vergen. Waakzaamheid is voor wat betreft de samenwerking met andere gemeente 
geboden. Men moet ervoor oppassen dat er niet weer een ondoorzichtige of logge 
gemeenschappelijke regeling ontstaat waarop men, zowel in bestuurlijke als financiële 
zin, nog maar weinig invloed heeft. 
 

 Mevrouw Van den Berg-Huisman interrumpeert en zegt dat de heer Van Es in zijn 
eerste gedeelte de nadruk legt op slimmer werken en op meer samenwerking met 
andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld met Haren. Nu zegt hij het tegendeel. Hoe zit 
dat? 
 
De heer Van Es zegt dat er slimmer gewerkt en gestreefd moet worden naar 
samenwerking, als het winst oplevert. Men moet wel oppassen voor het creëren van 
logge instituten waarop men de grip verliest. Er is dan geen inzicht meer in wat het 
allemaal kost en het beleid kan niet worden beïnvloed. Waakzaamheid is geboden bij 
het afsluiten van dergelijke contracten. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan dat zij in haar bijdrage ingaat op de nota 
“Verbonden Partijen”, die nog niet is verschenen. Wil de heer Van Es daarin allerlei 
regels en voorwaarden opnemen? 
 
De heer Van Es zegt dat het bij de nota “Verbonden Partijen” van belang is, dat bij het 
aangaan van nieuwe verbintenissen op wordt gelet, dat dit op een slimme manier 
gebeurt. Men moet er altijd goed vanaf kunnen komen. De zeggenschap moet ook 
duidelijk gewaarborgd kunnen worden. Daarnaast moeten er natuurlijk goede 
prestatieafspraken kunnen worden gemaakt met de verbonden partijen.  
De heer Van Es vervolgt zijn betoog en zegt dat Gemeentebelangen een hoge prioriteit 
toekent aan transparantie van bestuur. Een goede communicatie met de inwoners is 
hierbij van wezenlijk belang. De fractie ondersteunt het werken met een 
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participatieladder, in alle beleidsontwikkelingen van harte. Ook de instelling van een 
burgerpanel en de voorgenomen ontwikkelingen rond de website kunnen hieraan zeker 
bijdragen. De evaluatie van de effecten van burgerparticipatie, voorzien in 2010, mag 
van Gemeentebelangen wel wat naar voren gehaald worden. Het is wellicht een aardig 
idee om nieuwkomers tijdens het bezoek aan het gemeentehuis een geschiedenis 
canon over de gemeente Tynaarlo uit te reiken. Wellicht kunnen de historische 
verenigingen hier een rol bij spelen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om te 
weten hoe de inwoners van de gemeente Tynaarlo aankijken tegen de beschikbare 
dienstverlening. Daarom moeten er regelmatig klanttevredenheids-onderzoeken worden 
gehouden. Digitale dienstverlening heeft, volgens de fractie van Gemeentebelangen de 
toekomst. De fractie stemt dan ook in met verdere ontwikkeling hiervan en zij is van 
mening dat dit met voortvarendheid moet worden aangepakt. Uitgangspunt moet zijn 
dat de gemeente er voor de burgers is en niet andersom. 
Gemeentebelangen blijft zich zorgen maken over het onderhoudsniveau van de wegen 
en het beheer van het openbaar Groen. Dit mag in geen geval verder naar beneden. De 
suggestie van het college om samen met inwoners het BOR-niveau te schouwen 
spreekt de heer Van Es wel aan.  
Het college wil beleid ontwikkelen voor de toekomstige capaciteitsbehoefte van de 
begraafplaatsen. In 2007 zal de begraafplaats De Waalakker in Zuidlaren uitgebreid 
worden. Deze uitbreiding is voldoende voor de komende 20 jaar. In 2007 zal ook een 
start worden gemaakt met de uitbreiding van de begraafplaatsen in Eelde en Vries. 
Gemeentebelangen vindt dat de capaciteitsbehoefte ook voor deze twee 
begraafplaatsen toereikend moet zijn voor de komende 20 jaar. Naar de mening van de 
fractie zou er ook eens gekeken moeten worden naar het aantal mensen van buiten 
Tynaarlo die zich in de gemeente laten begraven. Spreker heeft de indruk dat er van de 
mooie ligging en van de niet kostprijsdekkende tarieven een aanzuigende werking 
uitgaat.  
 
De heer Kremers interrumpeert en zegt dat hij graag wil weten hoe de fractie van 
Gemeentebelangen aan deze indruk komt. Voor zover de heer Kremers weet, is men 
verplicht begraven te worden, waar men staat ingeschreven. Wat de heer Van Es zegt 
klopt dan niet. 
 
De heer Van Es zegt dat deze verplichting volgens hem niet bestaat. Maar hij kan het 
mis hebben. Dat zou wel lastig zijn voor de begraafplaats die de heer Van Randen wil 
realiseren. 
 
De heer Kremers antwoordt dat dit een particuliere begraafplaats betreft. 
 
De heer Van Es zegt dat hij het antwoord niet paraat heeft, maar de fractie heeft die 
indruk duidelijk gekregen. Hij vindt dat, als het inderdaad zo mocht zijn, er aandacht aan 
moet worden besteed omdat het een extra financiële belasting oplevert en beslag legt 
op de groene ruimte van de gemeente Tynaarlo.  
“Duurzaam veilig” wordt in de komende periode afgerond. Graag ziet de fractie van 
Gemeentebelangen een spoedige evaluatie hiervan. In het kader van verkeersveiligheid 
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en verkeersleefbaarheid pleit de heer van Es voor gedragsbeïnvloeding door educatie 
en voorlichting en voor een strengere handhaving. Met het college, is 
Gemeentebelangen van mening dat de verkeerssituatie in Eelde/Paterswolde 
problematisch is. Vooral de knelpunten langs de Hoofdweg en Hoofdweg/Meerweg, 
Hoofdweg/Vennestraat/Duinstraat zullen zo snel mogelijk moeten worden aangepakt. 
Uiteraard in samenspraak met de bevolking. 
De wijzigingen in de bouwlocaties en het programma locatieontwikkeling Zuid-Es 
betekenen een forse wijziging van de plannen. Dit werkt kostenverhogend en brengt 
vertragingen in de procedures met zich mee. Dit betreurt Gemeentebelangen ten 
zeerste. Deze wijzigingen zetten niet alleen de financiële taakstelling onder druk. Het 
heeft ook gevolgen voor de taakstelling t.a.v de te bouwen woningen in Zuidlaren. Geen 
huizen voor de minder draagkrachtigen, geen woningen voor starters, jonge gezinnen 
en senioren. De woningbouwstichting ’Woonborg’ sprak hier onlangs ook haar 
bezorgdheid over uit!  
De invoering van de WMO moet 1 januari een feit zijn en de verplichte Europese 
aanbestedingsprocedure zal moeten plaats vinden. Betekent dit geen verlies van 
kwaliteit en continuïteit van de zorg voor mensen die hier van afhankelijk zijn? 
Gemeentebelangen maakt zich hier grote zorgen over. Een goede voorlichting is 
onontbeerlijk voor deze doelgroep. 
Het aantal overlast meldingen in relatie tot de jeugd is toegenomen van 150 naar 170. 
Ook het aantal uren “controle hangplekken” is in 2005 opgelopen tot 1917. Van januari 
t/m juli 2006 is het aantal uren fors gestegen. Daarom vindt Gemeentebelangen dat 
grote inzet moet worden gepleegd voor het realiseren van een jeugdsoos en op zijn 
minst een jongerenontmoetingsplek. Er moet niet worden gewacht met het maken van 
concrete plannen voor deze doelgroep, in relatie tot het accommodatiebeleid. Dit geldt 
in het bijzonder voor de jeugd in Eelde/Paterswolde. Het duurt allemaal veel te lang. 
Vier jaar geleden had dit ook al de volledige aandacht van het college maar er moet 
geconcludeerd worden dat men nog geen stap verder is gekomen! 
Werk boven inkomen is maatschappelijk gezien een heel belangrijke participatiefactor. 
Gemeentebelangen vindt dat iedereen meetelt en gunt het iedereen. Mensen in de 
bijstand kunnen vanaf volgend jaar met behoud van uitkering twee tot vier jaar aan het 
werk worden gezet. De bewindsman noemt dit participatieplaatsen. Hopelijk kan het 
college hier stevig op inzetten. Het biedt economische zelfstandigheid en een sociale 
omgeving en structuur. Als voorbeeld: deze mensen kunnen worden ingezet voor het 
beheer van de openbare ruimte.  
Er moet meer gebeuren voor mensen met minder. Actieve benadering van minima over 
bijzondere bijstand en kwijtscheldingsbeleid. Ondergebruik van deze regelingen moet 
worden tegengegaan. Automatische kwijtschelding voor ouderen met een minimum 
inkomen. Ten aanzien van de schuldhulpverlening zou de fractie het wenselijk vinden 
dat het college een cursus budgetteren aanbiedt. 
 
De heer Kloos wil beginnen met aandacht voor het groen en in het bijzonder de bomen 
in de gemeente Tynaarlo. Of het nu gaat om herplanten, het goed onderhouden en 
zuinig zijn met wat we hebben: pogingen om hierover intern te communiceren, was tot 
op heden niet mogelijk. Nogmaals wil de fractie van Leefbaar Tynaarlo hiervoor de 
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aandacht van de raad vragen. Dit om te voorkomen dat straks een identieke situatie 
ontstaat als bij de gemeente Noordenveld die een draai om de oren kreeg van de IVN. 
Leefbaar Tynaarlo zal op korte termijn dan ook komen met een voorstel voor 
herinvoering van een kapcommissie. 
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2006 en de behandeling van de kaderbrief 
2007 heeft Leefbaar Tynaarlo hier uitvoerig bij stil gestaan en getracht kaders aan te 
geven voor deze begroting. Ondanks de moties mochten de coalitiepartijen alleen op 
monistische wijze ja knikken en hun stukjes oplezen, dit tot verveling van het publiek. 
De begroting is dan ook een vertaling van de kaders die het college toen aan de raad 
heeft gedicteerd en de weerslag van e.e.a. vindt men terug in deze begroting 2007. In 
principe hoeft men nu alleen maar te kijken of het college de kaders op juiste wijze heeft 
vertaald in de begroting. Komen bijvoorbeeld de verhogingen overeen met de 
aangenomen kaders? Worden de gemeentelijke belastingen met niet meer dan 2% 
verhoogd? De vele vragen van de verschillende fracties aan het college zijn nu 
beantwoord. Wij kunnen nu beoordelen of de vertaling van de gestelde kaders in de 
begroting juist heeft plaatsgevonden. In hoeverre het nog zin heeft, gezien deze 
monistische raad, moet men nog maar even afwachten. De voorzitter kan net zogoed 
direct aan het begin van de vergadering vragen wie er mee instemt, dan kan de 
behandeling binnen twee minuten plaatsvinden.  
 
De heer Kalk vraagt of de fractie van Leefbaar Tynaarlo, evenals de andere fracties, de 
inbreng op papier heeft. Dat is gemakkelijk voor het maken van aantekeningen. 
 
De heer Kloos antwoordt ontkennend. De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft geen 
algemene beschouwingen gemaakt. De algemene beschouwing van Leefbaar Tynaarlo 
heeft de raad bij de voorjaarsnota gehad. Evenals de 24 moties. Nu draagt de heer 
Kloos voor uit eigen werk. Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat er één ding voor Leefbaar 
Tynaarlo vaststaat. Het jaar 2007 zal voor mensen met een AOW of bijstandsuitkering 
slecht uitpakken. Zij zullen het moeten afleggen tegen diegenen die valse beloftes 
uitkramen, en hen tegelijkertijd kaal plukken. Dit allemaal om de rijken nog rijker te 
maken. De verhogingen die hen in 2007 te wachten staan, bevestigen dit nog eens. Niet 
alles is het gevolg van gemeentepolitiek. Den Haag kan er ook wat van. Hun 
stoelendans is weer begonnen tot 22 november. Daarna is de kiezer weer voor vier jaar 
uit beeld. Advies aan de inwoners, van de gemeente Tynaarlo: weeg goed af wie van de 
gevestigde orde betrouwbaar is en maak een goede keuze. Alternatieven genoeg. De 
vraag is nu wat de gemeente kan en zou willen om het leed enigszins te verzachten 
voor hen die alleen van een AOW of bijstandsuitkering moeten rondkomen. Om te 
beginnen als uitgangspunt: geen verhoging van de gemeentelijke belastingen en het 
maximale halen uit de aan ons toevertrouwde middelen, opgebracht door ons, de 
belastingbetaler. Hier is echter moed en durf van deze raad voor nodig. Tijdens de 
kaderstelling heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo het enigszins geprobeerd, het water 
was echter te diep en de ego’s groot.  
De gemeente zou kunnen afzien van het incasseren van de jaarlijks uitgekeerde winst 
op de in haar bezit zijnde aandelen. De heer Kloos doelt hier op de Bank Nederlandse 
Gemeenten, Essent en de WMD. Het is absurd dat de gemeente meewerkt aan 
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prijsopdrijving van nutsvoorzieningen door het nastreven van een zo hoog mogelijk 
rendement op haar aandelen door prijsopdrijving voor de afnemers. De ruim drie ton 
zou terug moeten worden gegeven aan de burger middels een verlaging van, 
bijvoorbeeld de maandelijkse energielasten.  
Verder dient de gemeente een sluitende begroting aan te leveren. Het nu dicht fietsen 
van de begroting met een tekort van 2,4 miljoen euro door een greep uit de reserve is 
dan wel door een meerderheid van de raad met een besluit afgedekt, maar zou eigenlijk 
niet moeten. De tering naar de nering zetten dus. Dat moeten mensen met een 
minimuminkomen ook.  
De salarissen van (ex) politieke bestuurders en het ontbreken van een sollicitatieplicht 
en re-integratieplicht voor deze langdurige werkloze ex-wethouders staat in de 
algemene belangstelling. Door de gemeente wordt nu ruim 100.000 euro uitgekeerd aan 
wachtgeldregelingen. Eén wethouder maakt hier gebruik van. Wij verzoeken het college 
om de ex-wethouder(s) voor wie wachtgeld moet worden betaald direct in te schrijven 
bij het CWI en net als mensen die ook een gemeentelijke uitkering ontvangen te 
verplichten om te solliciteren. 
Op een wel zeer vindingrijke wijze geeft het college allerlei bezuinigingen aan. Gelukkig 
is de heer Kloos niet de enige die daar over is gevallen. Zo hevelt het college de kosten 
voor het openbare groen en schoonhouden van stoepen en straten naar de post 
rioolrechten. Gevolg is dat de burger twee keer voor het zelfde betaalt. Eén keer via zijn 
loonstrookje (loonbelasting) waar een gedeelte als algemene middelen terug komt bij de 
gemeente. En, zoals het college heeft bedacht, ook nog een keer via verdiscontering in 
de rioolrechten. Vroeger werd het vegen gedaan door de gemeente Assen. Samen met 
het ophalen van het huisvuil veegde Assen in de gemeente Tynaarlo ook de stoepen en 
straten. Bij de nieuwe aanbesteding is dit er uitgehaald. Het lijkt op papier dat er 
goedkoop is aanbesteed, maar tegelijkertijd zit men met ruim twee ton structurele lasten 
stoep/straatvegen in de maag. Dit wordt dus ondergebracht bij de kosten voor riolering 
en de burger betaalt de miskleun van het college. Was het wel zo handig om de 
gemeente Assen en de gemeente Groningen uit te sluiten van inschrijving voor het 
ophalen van het huisvuil? Of was dit een miskleun van de eerste order en moet het 
verzwegen worden? 
Het begraven wordt een recht voor hen, die een goed gevulde portemonnee hebben 
nagelaten. Was het kader niet een prijsindex van 2%? Het gewone volk mag dus de pijp 
uit vliegen. We creëren eerste en tweederangsburgers. En dat voorzitter, is onrecht en 
ik kan mij niet voorstellen dat zoiets de bedoeling van deze raad is. Verder laat de heer 
Kloos het commentaar over aan zijn collega raadsleden aan de overkant, die samen 
met Leefbaar Tynaarlo een motie hierover zullen indienen. Hij verwacht hiervoor brede 
steun van deze raad. Verder vindt de heer Kloos het beschamend dat de burger in 2007 
geen gebruik meer kan maken van de mogelijkheid van gespreid betalen van de 
gemeentelijke belastingen, omwille van een niet kloppende begroting. Daarmee vele 
gezinnen in de problemen brengend. Leefbaar Tynaarlo heeft in dit huis veel betere 
alternatieven neergelegd die, als ze zouden worden uitgevoerd, een veelvoud opleveren 
aan rente. Maar de raad moet daarom wel eigenzinnigheid worden verweten. De 
gekozen oplossing is wel de gemakkelijkste manier om een niet sluitende begroting 
dicht te fietsen. Aan de raad: beoordeel wat gezegd is en niet wie het gezegd heeft. En 
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kijk of dit kader in het voorjaar is gesteld. Nee, dus. De heer Kloos is blij dat de PvdA, 
evenals D66, in de eerste termijn ook heeft aangegeven dat de bestaande manier van 
betalen overeind dient te blijven. 
Dat de raad er, met het goedkeuren van deze begroting niet zal zijn, staat al vast. Bij de 
voorjaarsnota 2007, zo is nu al bekend, zal er fors moeten worden bijgestuurd. De 
eerste signalen van onder andere de ISD zijn duidelijk. Men kan alleen maar gissen 
waarom dat niet nu al wordt verwerkt in de begroting. Het gat is geslagen en zou nu 
gerepareerd moeten worden. 
De heer Kloos kan nog veel meer zeggen over de begroting, maar er blijkt een sanctie 
te zijn opgelegd door het presidium. Men is akkoord gegaan met tien minuten spreektijd 
voor twee agendapunten en er mochten maar vier tot zes punten worden aangestipt. 
Want dat zou het dualisme bevorderen. Voorzitter, een dikke vier jaar na de invoering 
van het dualisme regeren in dit huis nog steeds het supermonisme en de 
kadaverpolitiek. Het is, voor Leefbaar Tynaarlo als oppositie, daarom moeilijk er 
doorheen te breken. En dat zal nog wel een tijdje duren. Wat de fractie betreft kan het 
presidium in de huidige samenstelling worden afgeschaft. Het heeft in deze gemeente 
geen enkele toegevoegde waarde en het zal Leefbaar Tynaarlo er niet van weerhouden 
om de vinger, als het nodig is, op de zere plek te leggen. 
 
De voorzitter vraagt of dit laatste betekent dat Leefbaar Tynaarlo geen deel meer 
uitmaakt van het Presidium, aangezien de heer Kloos nadrukkelijk zegt geen 
meerwaarde te zien in het Presidium.  
 
De heer Kloos antwoordt dat hij dit niet heeft gezegd. Hij verwacht dat de voorzitter 
komt met een voorstel voor het afschaffen van de huidige situatie.  
 
De heer Meerman zegt dat op dit moment in de bioscopen de film ‘An Inconvenient 
Truth’ draait (een ongemakkelijke waarheid) van Al Gore. Het is een film die gaat over 
de opwarming van de aarde. Middels grafieken en satellietbeelden wordt de 
ontwikkeling zichtbaar gemaakt en die sluit aan bij onze eigen waarnemingen. Ook deze 
herfst is het weer onnatuurlijk warm. Dat vraagt om maatregelen op landelijk niveau, 
maar ook op het niveau van de gemeente Tynaarlo. In het collegeprogramma en de 
begroting staan allerlei maatregelen, die daar een antwoord op geven. Maatregelen op 
het gebied van verzamelen van GFT-afval, tot het onderzoeken van biomassacentrales 
en het afsluiten van convenanten met winkeliers en het bouwen van energiezuinige 
woningen.  
Ook de groene plannen landschap krijgt volop aandacht. Bij de behandeling van het 
structuurplan stonden al positieve ontwikkelingen. Het collegeprogramma heeft dat 
beeld alleen nog maar versterkt.  
Waar het nu op aankomt, is de uitvoering, want uiteindelijk gaat het om het resultaat. 
Een minder geslaagd voorbeeld in dit kader is de afschaffing van de kapvergunning. We 
zijn nog volop bezig met het bomenbeleid en de inventarisatie van waardevolle bomen 
en boomgroepen en nu al wordt gesproken over afschaffing van de kapvergunning. De 
fractie van GroenLinks vindt dit een stapje te ver gaan. Het is beter eerst de 
inventarisatie van de bomen af te wachten en de zaken in kaart te brengen en te 
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bespreken. Als men het met elkaar eens is, kan hierover eventueel een discussie 
gestart worden. Daarnaast vindt de fractie dat het college met dit voorstel wel een grote 
broek aantrekt. Landelijk is men ook nog niet zover. Het ministerie van Landbouw heeft 
al opgemerkt dat het afschaffen van zo’n vergunning niet past in de huidige wetgeving. 
Daarnaast hebben ook al stichtingen, zoals Stichting Boom, die al bezwaar hebben 
aangetekend. Het lijkt de fractie dan ook niet handig om in de meerjarenbegroting nu al 
rekening te houden met een eventuele financiële meevaller die aan de afschaffing van 
de kapvergunning zou kunnen hangen. 
De GroenLinks-fractie heeft geconstateerd dat de klant de komende jaren weer 
behoorlijk centraal komt te staan. DigiD wordt ingevoerd. Met de klanten zal worden 
gediscussieerd over belangrijke ontwikkelingen. Een goed voorstel. Want de fractie 
heeft warme herinneringen aan het verkeersplan van Zuidlaren en de wijze waarop dat 
tot stand is gekomen. Als laatste toch een minpuntje: er komt een meldpunt voor 
overbodige regels. Het meldpunt zelf, daar gelooft de fractie wel in. De overbodige 
regels zijn toch een grote ergernis in de maatschappij. GroenLinks vindt het college 
hierbij wat te passief. De GroenLinks fractie is van mening dat niet alleen de burger de 
overbodige regels moet melden. Vraag is ook of deze meldingen altijd gewenst zijn, 
want velen onder ons verdragen geen enkele regel.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat volgens de heer Meerman velen onder ons geen 
enkele regel verdragen. Daar kan de heer Van Mombergen zich onder scharen. Is dit 
een diskwalificatie van de inwoners van Tynaarlo? Gaat het om velen, 30%, 40% of 
50%? De heer Van Mombergen vindt het een zware uitspraak. Er staat eigenlijk: “velen 
onder ons zijn crimineel”.  
 
De heer Meerman antwoordt dat de heer Van Mombergen de zaak nu een klein beetje 
uit zijn verband rukt. Spreker heeft het helemaal niet over criminelen. Hij noemt als 
voorbeeld de snelweg, waar een limiet van 120 km geldt. Hoeveel mensen rijden er niet 
harder? Dat kan dagelijks worden geconstateerd. 
 
De heer Van Mombergen werpt tegen dat de heer Meerman zegt: “velen van ons 
verdragen geen enkele regel”, dus de tien geboden ook niet. 
 
De heer Meerman vervolgt zijn betoog en zegt dat het college zelf veel meer op zoek 
moet gaan naar overbodige regels. Ze zijn door de gemeente zelf opgesteld. Ze moeten 
kritisch worden nagegaan en er moet worden bekeken wat geschrapt kan worden. 
Daarbij moet enige voorzichtigheid betracht worden, want de al eerder genoemde 
kapvergunning wordt in de technische beantwoording van de vragen als een overbodige 
regel gepresenteerd. De fractie van GroenLinks is het hier niet mee eens. 
 
De heer Kloos is het met de laatste opmerking van de heer Meerman eens. Maar zojuist 
had de heer Meerman het over afschaffen van regels. Is hij er voorstander van om bij 
het invoeren van elke nieuwe regel, twee regels af te schaffen.  
 
De heer Meerman antwoordt dat hij het wel een goed idee vindt om het komende jaar 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 31 oktober 2006                                                                                              blz. 18 

alle regels te bekijken, met als doel 2% van de regels af te schaffen. Het lijkt hem goed 
om een norm stellen waar het college het komende jaar aan gaat werken. 
De heer Kloos vindt 10% een beter percentage.  
 
De heer Meerman vindt dit een te hoge norm. Maar dat er een doel wordt gesteld, vindt 
hij goed. Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat naast de afschaffing van overbodige regels 
er ook de nodige aandacht moet worden besteed aan de uitvoering van de regels. 
Regelmatig wordt de fractie door burgers aangesproken over trage procedures. Met 
name in de bouwvergunningen sfeer lopen de procedures erg traag. Hier is aandacht 
gewenst. 
Dan de ontwikkeling van Vries-Oost. De fractie heeft gelezen dat er onderzoek wordt 
gedaan naar het combineren van de sportcomplexen van Vries en Tynaarlo. 
GroenLinks kan zich vinden in zo’n onderzoek. De fractie denkt dat met dit voorstel op 
allerlei gebieden voordelen zijn te behalen. De genoemde sportvoorzieningen zijn 
gedateerd en dienen nodig opgeknapt te worden. Een gezamenlijke oplossing bespaart 
veel kosten in aanleg en in onderhoud. Het complex kan dan ook effectiever benut 
worden. 
 
De heer Kloos zegt dat er niets mis is met zo’n onderzoek, maar suggereert de heer 
Meerman dat er aan de zuidkant bij Vriezerbrug, een nieuw sportcomplex gerealiseerd 
moet worden? 
 
De heer Meerman zegt dat er een onderzoek komt over het samenvoegen van 
terreinen. Hij durft geen uitspraak te doen over een eventuele nieuwe locatie. Maar dat 
men gaat kijken naar een gezamenlijke oplossing vindt de heer Meerman heel goed. 
 
De heer Kloos geeft aan dat een onderzoek toch gefundeerd moet zijn op iets dat men 
wil? Men gaat toch niet zomaar een onderzoek doen? De heer Meerman moet er dan 
toch een bepaalde gedachte over hebben. 
 
De heer Meerman antwoordt dat er wel mogelijkheden liggen aan de zuidzijde van 
Vries.  
 
De heer Kloos is het hier niet mee eens. 
 
De heer Meerman vervolgt zijn betoog en zegt dat als het onderzoek leidt tot een 
gezamenlijk onderkomen, er dan locaties in Vries en Tynaarlo vrijkomen, die goed 
gebruikt kunnen worden als inbreidingslocaties voor woningbouw. Ideale locaties voor 
de bouw van woningen voor ouderen. Een dergelijk plan moet wel betrokken worden bij 
het te ontwikkelen landschapsplan voor Vries-Oost. Het plan waarin de 
ontwikkelingsvisie beschreven gaat worden van Vries tot aan de A28. Het lijkt de fractie 
niet handig als die plannen gescheiden van elkaar worden uitgevoerd.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman interrumpeert en zegt dat de heer Meerman over 
inbreidingslocaties spreekt. Betekent dit dat GroenLinks er toch naar streeft om zo min 
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mogelijk huizen in Vries-Oost te bouwen? 
 
De heer Meerman antwoordt dat in het Structuurplan nog steeds ruimte wordt gezocht 
voor nieuw te bouwen woningen. Als de sportlocaties bij elkaar worden gevoegd, 
ontstaat er ruimte. Hij ziet het, wat dat betreft, los van de plannen die er nu al zijn.  
Als laatste punt wil spreker stilstaan bij de duurzame economische ontwikkeling. Op het 
gebied van werkgelegenheid lijkt het beleid nog niet uitgekristalliseerd. Er is relatief veel 
aandacht voor de bedrijventerreinen terwijl de mogelijke ontwikkelingen daar redelijk 
bekend zijn. Voor GroenLinks is het duidelijk dat er naar andere vormen van 
werkgelegenheid gekeken moet worden. In de verschillende stukken worden de 
alternatieven zoals recreatie, verantwoorde bedrijvigheid in het buitengebied en ook de 
zorgsector wel genoemd. Maar de fractie denkt dat het tijd wordt voor verdere stappen. 
Deze sluiten aan bij het landschap en bij de ontwikkelingen op andere beleidsterreinen 
(vergrijzing, longfunctie en het milieu). De fractie vraagt zich af of bekend is hoe groot 
de kansen voor dit soort werkgelegenheid zijn en of er nog aanpassingen nodig zijn in 
het vestigingsbeleid en welke vestigingsfaciliteiten daarvoor nodig zijn? GroenLinks stelt 
voor, deze kansen te onderzoeken en hierop beleid te ontwikkelen. Dan nog een losse 
vraag over de regiovisie. Hierover heeft GroenLinks ook al een technische vraag 
gesteld. In 2004 is de verhoging van de bijdrage voor de regiovisie afgestemd. De raad 
wenste toen eerst meer inzicht in de meerwaarde van de regiovisie. GroenLinks heeft 
de meerwaarde nog niet gezien. Graag een toelichting van het college over wat de 
verhoging ons nu oplevert. 
In april is er over het manifest besproken; dat zag er al mooi uit. De uitwerking van het 
collegeprogramma met de begroting is een goed vervolg. Er zijn veel actiepunten. De 
fractie zegt dat dit college de mouwen flink heeft opgestroopt en weet wat ze komende 
vier jaren wil aanpakken. 
 
De heer Kremers zegt dat het CDA de najaarsnota 2006, de begroting 2007 en het 
collegeprogramma graag in één keer wil behandelen. Al deze onderwerpen hebben 
namelijk rechtstreeks met elkaar te maken en kunnen niet los van elkaar gezien 
worden.  
De begroting 2007 ziet er goed uit. Sluitend en zelfs met een positief resultaat van 
€ 217.946. Misschien wordt dit nog wel meer. Want kijkend naar de najaarsnota 2006 
wordt men aangenaam verrast met een onverwacht positief saldo van maar liefst 
€ 1.170.183. Je ziet gelukkig bij gemeenten inmiddels ook de positieve effecten van het 
economische herstel in Nederland. De gemeenten krijgen meer geld van het Rijk 
waardoor de lasten niet meer dan trendmatig hoeven te stijgen, wat weer direct 
financieel voordeel voor de burger oplevert. Met dank toch aan het huidige kabinet. De 
begroting 2007 is een voortzetting van de begroting 2006. Andere bedragen, maar 
tekstueel voor bijna 80% een kopie. Wat knippen en plakken met de computer al niet 
kan doen. Een paar positieve punten wil het CDA nog even extra benadrukken. 
Genoemd is al, het rooskleuriger financieel vooruitzicht. Maar ook het feit dat het 
college geld uittrekt voor bijvoorbeeld muziekverenigingen, lokale omroep, kunst en 
cultuur, sportstimulering en breedtesport, stemt tot tevredenheid. En dan uiteraard de 
extra gelden voor wegenonderhoud. Heel belangrijk, ook in het kader van veiligheid. 
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Tenslotte voorzitter, is de fractie erg verheugd dat dit college het credo “Je leven lang 
leren” onderschrijft. Dit is ook voor het CDA een belangrijk onderwerp. Het is al enige 
jaren een echt CDA speerpunt. 
Toch blijft in die context de vraag, wanneer de gemeente zich met het thema leren moet 
gaan bezighouden. In het Collegeprogramma op pagina 34 wordt gesproken over het 
inzetten van een gemeentelijk aandeel van 20% voor het twee- en driejarigen beleid en 
dat in het kader van schoolbegeleiding. Liever ziet de CDA-fractie dat het college meer 
geld steekt in speelvoorzieningen. Kinderen op deze leeftijd moeten de ruimte hebben 
om in zandbakken te spelen. In de gemeente Tynaarlo worden zandbakken vervangen 
door klimtoestellen met daaronder houtsnippers. Misschien goedkoper in onderhoud, 
maar of dat wel zo gezond is? Deze houtsnippers beginnen namelijk te verschimmelen 
en weg te rotten. Speelvoorzieningen zijn essentieel in de ontwikkeling van vooral jonge 
kinderen. Een concrete vraag luidt dan ook: Hoe wil het college waarborgen dat deze 
voorzieningen blijven bestaan, mede in relatie tot het streven van het college om op 
vrijkomende locaties in dorpen middels inbreiding woningbouw te plegen? 
Er is nog een punt van zorg. Speelvoorzieningen moeten wat de fractie betreft, in stand 
gehouden worden. Net zoals sportvoorzieningen, zwembaden, bibliotheken enzovoort. 
Allemaal voorzieningen die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. 
Voorzieningen ook die juist daarom, al dan niet gedeeltelijk, worden gefinancierd met 
gemeenschapsgeld. Voorzieningen die dus niet kostendekkend zijn, maar op basis van 
de - door de PvdA en in het programma van GroenLinks gebruikte – term solidariteit, 
door ons allen worden betaald, ook al maakt men er geen gebruik van. Voorzitter, ook 
begraafplaatsen vallen wat ons betreft onder deze categorie. Het is een belangrijke 
voorziening die ook nog eens deel uitmaakt van de openbare ruimte. Een voorziening 
waar iedereen gebruik van zou moeten kunnen maken, ook de minder draagkrachtige 
inwoner. Dat is het solidariteitsbeginsel. Op grond van de najaarsnota 2006 heeft de 
gemeente € 170.000 euro extra overgehouden. Jaarlijks wordt ongeveer € 356.000 
bijgedragen aan het onderhoud van begraafplaatsen en het begraven op zich. Dit is 
aanmerkelijk minder dan de ruim € 500.000 per jaar die wordt bijgedragen aan 
bijvoorbeeld de zwembaden. Een tariefsverhoging van 10% voor begraafrechten is voor 
het CDA dan ook onbespreekbaar. Het CDA verzoekt het college dit voornemen 
ongedaan te maken en de gelden hiervoor te halen uit de extra inkomsten die de 
gemeente Tynaarlo in 2006 heeft ontvangen. Dat hierdoor wat minder in de pot 
Algemene Reserve Grote Investeringen zal worden gestort, zoals wordt voorgesteld in 
de Najaarsnota, vindt het CDA aanvaardbaar. Het CDA roept de andere fracties op om 
vanuit de solidariteitsgedachte haar verzoek te ondersteunen. Mocht een fractie dit niet 
willen, dan hoort het CDA graag hun beweegredenen. Indien nodig is de fractie bereid 
hiervoor een motie in te dienen. Overigens is er voor deze motie al de steun van 
Leefbaar Tynaarlo en de ChristenUnie. Het indienen, mocht dit noodzakelijk zijn, zal 
dan ook als een gezamenlijke motie gebeuren. 
Pratend over geld, voorzieningen, solidariteit, de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten, komt men al gauw op de minder draagkrachtige burgers van de 
gemeente Tynaarlo. Burgers die vaak door onvoorziene omstandigheden in financiële 
nood komen. Voor die mensen is er gelukkig, indien nodig, schuldhulpverlening. Daar is 
zelfs geld voor uitgetrokken. Echter, wanneer deze mensen zich voor dit soort hulp 
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wenden tot Stichting Noordermaat, dan moet deze stichting de uitvoering daarvan zelf 
bekostigen. Het CDA pleit er voor om ook de Stichting Noordermaat onder de 
gemeentelijke financiering te laten vallen, voor wat betreft het onderdeel 
schuldhulpverlening. Tenslotte wil het CDA nog één onderwerp aankaarten. Dat betreft 
het feit dat straatvegen nu is ondergebracht bij het programma Riolering. Omdat dit 
programma kostendekkend moet zijn, moeten de tarieven hiervoor omhoog. Dit is 
werkelijk een schijnvertoning. Het college doet het namelijk voorkomen alsof het 
programma nog niet kostendekkend is, maar veroorzaakt dit zelf door nieuwe 
onderdelen aan het programma toe te voegen en dit dan vervolgens ten laste van de 
burger te brengen. Bepaald geen nette manier van boekhouden. Ditzelfde geldt eigenlijk 
ook voor de verhoging van de Onroerend Zaak Belasting voor middenstanders. Het 
college wil extra geld genereren. Er wordt daarbij gemikt op de gebouwen van de 
middenstanders, maar vergeet mogelijk dat hierbij ook de agrariërs in de gemeente 
worden getroffen. Ook zij hebben vaak bedrijfsgebouwen op hun erf staan. Maar zij 
hebben meestal hoge afschrijvingen tegenover dalende inkomsten. De fractie is erg 
nieuwsgierig hoe de andere fracties hier tegen aan kijken.  
Samenvattend, een begroting met veel positieve punten maar zeker ook een aantal 
minder begrijpelijke onderdelen. Daarom vraagt de fractie dus meer aandacht voor 
speelvoorzieningen; geen meer dan trendmatige verhoging van begrafenisrechten; 
financiële ondersteuning van stichting Noordermaat voor de schuldhulpverleningstaak; 
geen afwenteling op de burger van de extra kosten in het kader van het programma 
Riolering en herziening van het voornemen te komen tot verhoging van de OZB voor 
middenstanders en agrariërs. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de schriftelijke vragenronde vooraf, aan een 
grote behoefte blijkt te hebben voldaan. De antwoorden van het college verduidelijken 
én roepen soms meer vragen op. Hoe krijgt men greep op de materie? De heer Kalk 
sprak al over het aspect grondbedrijf, waar de fractie van D66 een vraag over stelde. 
Het antwoord is de fractie nog niet duidelijk. Zojuist kreeg mevrouw Van den Berg nog 
wat antwoorden op vragen, die niet waren doorgekomen, over het Structuurplan. Over 
de kosten daarvan. Opeens staat er € 50.000 meer aan kosten. Met de raad zou echter 
afgesproken zijn dat het later zou zijn. De fractie van D66 weet echter niets van een 
afspraak.  
Eerst wil spreekster ingaan op de najaarsnota. Die is, zoals het college stelt, beknopt en 
leesbaar. De vraag is of deze beknopte versie de raad een goed inzicht geeft in de 
voortgang van beleid en financiën. Soms is de tekst veel te summier zoals de toelichting 
op de aanpassingen van de exploitatie. De fractie wil gewoon weten hoe dit zit. Ook het 
ontbreken van de voortgang van de lopende kredieten beneemt de raad de mogelijkheid 
kennis te nemen van de stand van zaken en eventuele keuzes te maken. De fractie van 
D66 wil de volgende keer een meer uitgebreide verantwoording van de aanpassingen 
en de fractie wil de lopende investeringen weer terug in de rapportage. Gelukkig geeft 
de najaarsnota een vrolijker beeld van de financiële positie in de komende jaren dan de 
voorjaarsnota. Bijna elk jaar blijken de sombere vooruitzichten in de voorjaarsnota door 
allerlei meevallers bij de najaarsnota te zijn veranderd in toekomstig mooi weer. Wat te 
denken van een dividend van bijna vijf ton van de Bank Nederlandse Gemeenten?! Dat 
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is mooi meegenomen. Maar, andere fracties hebben hier ook al op gewezen, merkt de 
burger iets van deze onverwachte incidentele meevaller? Er staat alleen de mededeling 
dat volgens afspraak resultaten die tijdens het jaar ontstaan zonder een directe 
bestemming aan de Algemene Reserve Grote Investeringen worden toegevoegd. 
Welnu, D66 heeft een directe bestemming, namelijk de inwoners van de gemeente 
Tynaarlo. De inwoners voor wie de lasten in de loop der jaren gestaag blijven stijgen. 
D66 vindt dat men soms - heel soms - kan afwijken van de regel.  
 
De heer Meerman vraagt of mevrouw Van den Berg vindt dat de reserves op dit 
moment op een voldoende hoog peil zijn? 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de reserves vorig jaar aanleiding hebben 
gegeven tot bezorgdheid. Intussen is er een provinciaal onderzoek geweest naar de 
reserves van alle gemeenten in Drenthe en daaruit blijkt dat de gemeente Tynaarlo er 
heel goed uitkomt. Het valt dus allemaal heel erg mee. De raad krijgt allemaal van die 
sombere voorspellingen en dan blijkt het mee te vallen. Daar moet men gebruik van 
maken. 
 
De heer Meerman is van mening dat mevrouw Van den Berg nu wel wat te kort door de 
bocht gaat. De reserves gaat de komende jaren toch weer een stuk omlaag. Als de 
fractie van D66 dit cadeautje aan de burger geeft, gaan de reserves nog verder omlaag.
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman antwoordt dat er volgend jaar weer sprake is van 
dividend. Het dividend dat voor dit jaar in de begroting stond, was lager dan wat werd 
uitgekeerd. Het is dus gewoon een meevaller. De raad moet dan beseffen dat de burger 
daar ook graag van mee wil profiteren. Er zijn ongeveer 15.000 huishoudens. Dat 
betekent dat we per huishouden drie tientjes eenmalig willen schenken.  
Wat de correspondentie van de burgers met de gemeente betreft, blijft het worstelen 
met het op tijd beantwoorden. Het percentage kachelt achteruit in plaats van vooruit. 
Het staat nu op 91 %, dat zijn zo’n 600 brieven per jaar. Vorig jaar streefde het college 
nog naar een percentage van 99 % nu wil het college boven de 95 % uitkomen. 
Menigeen herinnert zich de boekenbonmotie die ooit is aangenomen. Wordt het tijd de 
boekenbonmotie weer in te brengen? De fractie heeft de Indruk dat dit nieuwe college 
nog op stoom moet komen. Er zijn allerlei toezeggingen gedaan. Toezeggingen worden 
niet nagekomen. De fractie mist de dit jaar toegezegde nota verbonden partijen. 
Wanneer komt deze nu eindelijk? De heer Van Es is daar ook al zijdelings op in 
gegaan. Er is door de fractie een vraag gesteld over de aanbestedingsvoordelen. Het is 
natuurlijk leuk een fors bedrag te hebben. De fractie heeft er toch was moeite mee. 
Vooraf wordt aan de raad een bedrag gevraagd dat misschien niet in verhouding is met 
de aanbestedingen. Er moeten reële bedragen worden gevraagd. Maar de fractie wil 
ook dat er precies zichtbaar wordt gemaakt wat het college er mee gaat doen. Dit moet 
vooraf zichtbaar worden gemaakt. Belangrijk hoofdstuk zijn de bevindingen en 
aanbevelingen van de concerncontroller. Elke keer doet hij ongeveer dezelfde 
aanbevelingen. De fractie wil graag dat het college de aanbevelingen overneemt, maar 
ook rapporteert wat ermee is gedaan.  
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Basis voor de begroting zijn de kaderbrief 2007 en de voorjaarsnota. Nieuw is het 
collegeprogramma dat nog niet in de cijfers verwerkt is. Er lijkt in de komende jaren 
financiële ruimte te zijn voor alle wensen van het nieuwe college, maar deze komen ook 
tot stand door de nodige ombuigingen. Daarover straks meer. Om de inzichtelijkheid te 
vergroten zou er iedere keer een toelichting bij de kosten van de programma’s moet 
zijn. Dat mist de fractie. Vorig jaar stond het er zeer summier. Nu zijn de toelichtingen 
helemaal achterwege gebleven. Daarom is het niet duidelijk waarom sommige posten 
verhoogd of verlaagd zijn. Het college wil dat dit het volgende jaar wel weer wordt 
toegepast. Het college moet nog op stoom komen. Bijvoorbeeld betreffende de 
verhoogde afdracht aan de regiovisie, ook een belofte uit de kaderbrief. GroenLinks is 
hier ook al op in gegaan. D66 herinnert het college aan de breed ondersteunde motie 
van juni 2004 om de bijdrage aan de regiovisie tot en met 2009 op € 250.000 per jaar te 
houden omdat de koppeling met de projecten, vooral Kolibri ontbrak. In de kaderbrief is 
dit ook afgesproken, met de toevoeging dat het college de raad in het voorjaar van 2006 
separaat een voorstel zou doen mocht daar aanleiding voor zijn. Het college heeft dat 
niet gedaan maar verwerkt de extra bijdrage in de begroting. Daar heeft de fractie van 
D66 veel moeite mee en zij vindt dit niet ordentelijk. De fractie van D66 vindt de 
communicatie en de besluitvorming over de regiovisie zeer stroperig. De fractie heeft al 
lang geen stukken meer gezien. Elke raadsvergadering moet standaard een 
agendapunt regiovisie kennen, waarin de verantwoordelijke wethouder met de raad in 
discussie kan gaan over de voortgang van zaken. Vervolgens de ombuigingen: D66 
heeft vragen gesteld over het straatvegen. De meeste fracties zijn hier al op ingegaan. 
D66 vraagt zich af wat de burger met dit creatief boekhouden opschiet? De burger moet 
kennelijk meer betalen. De fractie vraagt zich af of dit wel terecht is. Een andere 
ombuiging betreft het voorstel, voor degenen die niet gebruikmaken van de 
automatische incasso, de vijf termijnen van betaling te verlagen naar twee termijnen. 
Dankzij de vernieuwde website werd duidelijk wat de mogelijkheden binnen de 
gemeente zijn met betrekking tot het betalen. Het blijkt dat bij automatische incasso in 
tien termijnen kan worden betaald. Mooi gespreid over het hele jaar. Dat zou voor 
degenen die nu in vijf termijnen betalen ook een optie zijn. Kent de burger deze 
mogelijkheid. Zijn ze hierover wel goed voorgelicht? De fractie is bezorgd over het tekort 
van € 137.000 voor het inkomensdeel van het Fonds Werk en Inkomen. Vanmorgen 
stond er een stuk in de krant over de gemeente Leek of Noordenveld. Een van deze 
gemeenten heeft in Den Haag geprobeerd daar verandering in te brengen. De wet is er 
echter al door. Er zou alleen nog aangedrongen kunnen worden op een 
overgangsregeling. Dit wil mevrouw Van den Berg-Huisman aan het college meegeven 
omdat men eigenlijk gestraft wordt voor de samenwerking. De grote steden hebben de 
strijd om het geld kennelijk gewonnen. Vervolgens het collegeprogramma. 
Duurzaamheid spreekt de fractie aan. Eindelijk een Landschapsplan. Twee keer heeft 
D66 de afgelopen jaren een motie ingediend om een Landschapsontwikkelingsplan op 
te stellen. Er was toen onvoldoende steun. Zelfs niet van GroenLinks. Mevrouw Van 
den Berg heeft nu gezien dat GroenLinks opeens wel voor het landschap is. De vraag 
wat ze er nu van vinden, hoeft niet meer gesteld te worden. Het is wel een beetje laat. 
Toch doet het college een ombuigingsvoorstel dat niet bij ze past. Landschap met 
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allure, groen, betrokkenheid van burgers bij hun omgeving. Waarom dan de 
kapverordening afschaffen? Dit geeft een verkeerd signaal. Men kent de commotie over 
de groenstroken en Fledders. Eerst moet er maar een goed degelijk beleid worden 
opgesteld. De kapverordening moet niet bij voorbaat worden afgeschaft.  
Het college blijkt toch actief met haar programma begonnen te zijn. Gisteravond was de 
bijeenkomst voor de burgers over energiebesparing. Het waterzijdig inregelen is onder 
de aandacht gebracht. Dit was heel positief. 
Tenslotte was er het afgelopen weekend aandacht voor duisternis. In onze betrekkelijk 
duistere provincie deden acht van de 12 gemeenten mee. Helaas geen gemeente 
Tynaarlo in het Groene hart tussen Groningen en Assen. D66 wil dat onze gemeente 
volgend jaar wel meedoet en zich aanmeldt bij de Milieufederatie Drenthe als vriend van 
de Nacht.  
 
De heer Hoogenboom wil alles in één keer doen. Boven zijn algemene beschouwingen heeft 
hij geschreven: “het kan verkeren”. Zo kort na de Voorjaarsnota 2006, met daarin een 
negatief beeld over de financiële situatie van de gemeente Tynaarlo, was het toch even 
wennen aan het ‘nieuwe geluid’. Een ommezwaai van 180 graden. De begroting sluit met 
een positief saldo, inclusief de meerjarenramingen. Prachtig. Maar de vraag rijst wat er 
gebeurd is in de laatste drie maanden? Nadere beschouwing leert dat het accres vanuit het 
gemeentefonds tegen alle verwachtingen in behoorlijk is toegenomen. Nadere beschouwing 
leert, dat dit feitelijk al bekend was bij de Voorjaarsnota die in juni behandeld is. Men leest nu 
blijkbaar door een andere bril! Vervolgens blijkt dat de verschuldigde terugbetaling aan het 
BTW Compensatiefonds, nu ten laste gebracht is van de Algemene Reserve. Een verschil 
op jaarbasis van € 400.000. Of je dit bedrag nu wel of niet hebt, maakt nogal verschil. 
Overigens is die verrekening volkomen terecht. Degenen die zich de bijdrage van de 
ChristenUnie herinneren bij de Voorjaarsnota zullen weten dat dit juist één van onze 
voorstellen was. Het is bijzonder jammer dat er nu al een streep door de rekening dreigt te 
komen. We doelen hier nu concreet op de brief van het college van 26 oktober over het 
onderwerp: Fonds Werk en Inkomen 2007. Het voordelig saldo 2007 lijkt gereduceerd te 
worden met € 137.236. En de vraag rijst dan: ‘kan dat dan zo maar gebeuren in de maand 
oktober na de mei- en de septembercirculaire?” Het streven naar meer werkgelegenheid is 
uiteraard terecht en dient ook een goed doel, maar de heer Hoogenboom kan een maatregel 
als deze niet zo goed plaatsen. Wat betekent het voor de uitvoering en de samenhangende 
kosten, dat we niet meer als gezamenlijke sociale dienst worden beschouwd, maar dat de 
individuele gemeenten zich moeten verantwoorden? Past dit in het rijksbeleid van minder 
regels en minder uitvoeringslasten? Heeft de gemeente Tynaarlo, al dan niet in VDG-
verband, al een krachtig signaal in Den Haag laten horen? Het is moeilijk beleid maken als 
er altijd zoiets als het zwaard van Damocles boven je hangt. En dat in een tijd van 
economische groei. Op de VNG-website verscheen in september een artikel onder de kop 
‘Gemeenten profiteren nauwelijks van economische groei’. Een ander geluid als dat van de 
heer Kremers. Niet zo best, dus. Nog één opmerking over de begroting (veel vragen zijn 
immers al beantwoord): bij de voorjaarsnota is door de ChristenUnie gewezen op de 
mogelijkheid gebruik te maken van de reserve Arca. Ziet de heer Hoogenboom het goed als 
hij hier concludeert dat het college ook hierin is meegegaan. In hoofdstuk 16. Reserve en 
voorzieningen leest hij onder Algemene Reserve Calamiteiten dat het saldo van deze 
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reserve beschikbaar is als weerstandscapaciteit voor de opvang van tegenvallers. Een 
terechte benadering. 
De ChristenUnie kan zich niet vinden in de verhoging van de begraafrechten met 10% per 
jaar. Het gemeenteprogramma is hierin duidelijk. Het standpunt van de fractie is al sinds lang 
bekend.  
Het college en de coalitiepartijen worden geen recht gedaan als het collegeprogramma niet 
genoemd wordt. De gemeenteraad gaat dat programma niet vaststellen, maar men neemt er 
kennis van. Er staat veel op het programma en de fractie wenst het college daar veel succes 
mee. De basis voor het collegeprogramma  is het eerder vastgestelde manifest. We gunnen 
de burgemeester zijn trots.  
Toch willen wil de heer Hoogenboom hier een paar opmerkingen maken over het veel 
genoemde en luid geprezen dualisme en stelt hier de retorische vraag naar de 
mogelijkheden van het dualisme in de gemeenteraad. In de reeks technische vragen heeft 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo hier heel wat woorden aan gewijd. Uiteraard wordt daar het 
antwoord gegeven dat deze materie op die plaats niet relevant was. Maar de zaken die daar 
genoemd worden doen (grotendeels) wel ter zake. De ChristenUnie heeft er nooit een 
geheim van gemaakt het dualisme als bestuursvorm zeker te waarderen, maar bij het 
functioneren daarvan grote vraagtekens te zetten. Alleen de raadsagenda zou hier en daar 
een ander beeld kunnen laten zien, maar ook dat is niet waarschijnlijk. De collegepartijen 
voelen zich zo met handen en voeten gebonden aan, eerst het manifest en nu het 
collegeprogramma, dat een zelfstandig stemgedrag vrijwel niet mogelijk is. 
De ChristenUnie is er blij mee dat de PvdA in de serie technische vragen informeert naar het 
aantal te bouwen woningen. Nog meer tevredenheid is er over het antwoord van het college: 
…“voor de woningbouwopgaaf zullen wij ons houden aan het, wat dat betreft in paragraaf 
6.2 in het Structuurplan gestelde’..  Uitstekend. 
In het collegeprogramma worden op pag. 6 wel de doelstellingen genoemd zoals die al 
bekend waren uit eerdere nota´s. Maar de vragen naar het waar en wanneer en hoe worden 
niet beantwoord. Zonder in herhaling te willen vallen van eerdere bijdragen wil de heer 
Hoogenboom bij deze begrotingsbehandeling de noodzaak van gedifferentieerde 
woningbouw nog eens onderstrepen. 
De laatste opmerking in dit verband is over het grondbedrijf. Hoe gaat dat bedrijf er straks 
uitzien? Met andere woorden: wanneer volgt de Integrale Nota Grondbeleid en de visie op 
de nieuwe organisatie? 
Nu het onderwerp economische zaken. Wat te verwachten was is nu een feit geworden. De 
Prins Bernhardhoeve en Zuidlaren zijn binnenkort geen twee-eenheid meer. Jammer, maar 
helaas. Het is nu zaak om maatregelen te treffen die toekomstwaarde hebben. Het is 
duidelijk dat het college de huidige bestemming wilde handhaven. In een interview in het 
magazine ‘Het Ondernemers Belang’ in begin van dit jaar, noemde de verantwoordelijke 
wethouder, toen de heer Frieling, de Prins Bernhardhoeve één groot bedrijventerrein van 20 
ha, met maar één bedrijf. Hij wilde toen, evenals het huidige college, als ik het goed begrijp, 
ook op termijn het beurscomplex gewoon houden en zijns inziens zou daar ook een markt 
voor zijn. Dat laatste is naar de (bescheiden) mening van de heer Hoogenboom een betwiste 
redenering, in ieder geval als het gaat om landelijke tentoonstellingen. De ChristenUnie 
wenst het college veel wijsheid bij de onderhandelingen met de nieuwe eigenaar. Die zullen 
er wel komen. Alleen met een ‘sterke troef’ komt men er niet. De fractie adviseert het college, 
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er in overleg met alle betrokkenen wat moois van te maken. In het belang van Zuidlaren en 
van de hele gemeente. 
In datzelfde artikel heeft de heer Frieling het over Vriezerbrug. En daarin gaat de fractie 
helemaal met hem mee, daarin gesterkt door de laatste ontwikkelingen daar: perspectief 
door een overname en verwachting van substantiële uitbreiding van het personeelsbestand. 
Dat zijn ontwikkelingen die we moeten hebben en die blijkbaar ook kunnen. Aan het 
gemeentebestuur de taak om hier kaderscheppend en stimulerend bezig te zijn. De 
ChristenUnie hoopt echt dat de gemeente Tynaarlo, als de economische groei doorzet 
eerder dan 2012 nieuwe ruimte zal moeten creëren. En dat natuurlijk binnen het kader van 
het Structuurplan. Dat wil de ChristenUnie ook. Maar economische groei is ook belangrijk. 
Stilstand is achteruitgang. De bedrijven worden geconfronteerd met een jaarlijkse extra  
OZB-verhoging van 10%. Enige uitleg bij een dergelijke nogal rigoureuze beslissing lijkt de 
heer Hoogenboom gewenst. Feitelijk worden bedrijven gestraft voor een geringe 
waardestijging. Het lijkt hem wat vreemd. En hoe liggen deze tarieven in vergelijking met 
andere Drentse gemeenten? 
Dan het onderwerp Maatschappelijke Ondersteuning. In de vragenreeks heeft de 
ChristenUnie ook vragen gesteld over de zogenaamde integratie-uitkering binnen de 
algemene uitkering van het gemeentefonds, voor 2007 tot 2010 hetzelfde bedrag. 
Verhogingen komen als het rijk verhoogt. Uit sommige publicaties wordt duidelijk dat er 
vraagtekens gezet worden bij de vergoedingen voor de WMO. Een van de oorzaken op 
korte termijn zou de verhoogde vraag om thuiszorg zijn. En dan ook nog de commotie 
bij de aanbestedingen. Het lijkt de fractie goed dat de gemeenteraad geïnformeerd 
wordt over de gang van zaken ten dezen in de gemeente Tynaarlo. Wellicht kan dat op 
de eerstvolgende WMO-informatieavond. Over de uitvoeringskosten maakt de 
ChristenUnie zich zorgen. Landelijk tekent zich een beeld af dat de vergoeding van het 
Rijk hiervoor bij lange na niet dekkend is. Is de gemeente Tynaarlo daarmee in staat de 
zorg voor haar kwetsbare burgers op adequate wijze vorm te geven? Verder iets over 
de organisatie. Ook hier wil de fractie enkele opmerkingen plaatsen: In de Najaarsnota 
wordt op pag. 35 vermeld dat de formatie onder het gemiddelde ligt. Uit pagina 36 blijkt 
dat de formatie met 23 fte is afgenomen, ruim 10% dus. Op pag. 37 wordt gesteld dat 
vacatures goed vervuld worden. De vraag is dan naar het hoe en waarom van de 
afname? In de Programmabegroting wordt op pagina147 geschreven dat op sommige 
afdelingen hoge werkdruk gevoeld wordt. De vraag is: klopt het dat de formatie 
onderbezet is en verder afneemt, en dat er extra activiteiten bijkomen, terwijl de 
efficiencyslag in ICT nog gemaakt moet worden? Er is naar de mening van de fractie 
van de ChristenUnie reden voor aandacht voor de werkbelasting van het personeel. Je 
kunt wel veel willen, maar het is de vraag of het allemaal kan. Zorg voor voldoende 
bezetting van de formatie, en maak opleidingsbudgetten niet afhankelijk van de eigen 
bezuinigingen. Dan nog een aantal aandachtspunten. In 2007 wordt begonnen met de 
uitvoering van het Verkeersplan. De ChristenUnie wil, als uitbreiding daarop, pleiten 
voor de mogelijkheid van een fietspad aan de oostzijde van de Tienelsweg. Mede door 
het afsluiten van de Dennenlaan zal de verkeersdruk op de Tienelsweg nog groter 
worden en de veiligheid vooral voor de fietsers afnemen. De afvalcontainers op de 
Schipborgerweg op het parkeerterrein voor het kerkgebouw staan er nog steeds. Het 
parkeerterrein is er eerst ten behoeve van de kerkgangers. De fractie acht dit een 
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ongewenste situatie en vraagt het college nogmaals om verwijdering respectievelijk 
verplaatsing van deze containers. Vooral op de Stationsweg worden de fietspaden aan 
beide zijden in twee richtingen bereden. Controles daarop en handhaving van de 
vigerende regels zijn er blijkbaar niet. De ChristenUnie vraagt voor dit fenomeen de 
aandacht van het college en de burgemeester. Hier is ook sprake van onveiligheid. De 
ChristenUnie zou het op prijs stellen als positief gereageerd zou worden op het verzoek 
van de Stichting Hospice Noord en Midden Drenthe om een substantiële structurele 
bijdrage in de exploitatie van het Hospice  ‘het Alteveer’. Dat is ook een regionaal 
gebeuren. Tenslotte wil de ChristenUnie haar bijdrage in eerste termijn besluiten met de 
wens voor u allen om veel sterkte en wijsheid bij het uitvoeren van de plannen zoals die 
nu aan de orde zijn. In veel kerken en door veel gelovigen wordt regelmatig voor de 
overheden gebeden. Dat gebeurt ook in de gemeente Tynaarlo conform de bijbelse 
opdracht daartoe: want ze (de overheid) staat in dienst van God en is er voor ons 
welzijn. De heer Hoogenboom wenst u en ons allemaal bij ons werk en persoonlijk 
Gods zegen toe. 
 
De voorzitter schorst de vergadering om de wethouder de gelegenheid te geven de 
beantwoording voor te bereiden. 
 

 (De vergadering wordt hervat) 
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat hij in algemene termen zal proberen te antwoorden. 
In verband met de tijd, zullen wellicht niet alle detailvragen aan de orde komen. Hij 
vraagt hiervoor begrip van de raad. Als hierdoor op bepaalde punten onduidelijkheid 
ontstaat, hoopt hij er in de tweede termijn op terug te komen. Allereerst wil hij ingaan op 
de procedure. Er is, in samenspraak met de voorzitter en het Presidium, gesproken over 
het verloop van de begrotingsvergadering voor het jaar 2007. Er is besloten de 
technische vragen schriftelijk af te handelen. Dat is een groot succes gebleken, want 
het voorziet in een behoefte. Dit wordt door het college ook onderkent. Deze manier van 
werken is ook voor het college van belang omdat het zo meer inzicht krijgt in mogelijke 
onduidelijkheden en omissies. Dit verhoogt de waarde van het debat van vanmiddag. 
Vanwege de tijdsdruk is één en ander toch niet helemaal gestroomlijnd verlopen. 
Hierdoor zijn sommige antwoorden tegenstrijdig of niet even gelukkig geformuleerd. Dit 
neemt niet weg dat het college volledig achter de beantwoording staat. Er waren 87 
vragen. Het grootste deel voldoet keurig aan de eisen. Dit moet hem toch van het hart. 
Er kan natuurlijk altijd scherper worden geformuleerd en daarvoor is vandaag een 
interne cursus gevolgd. Wellicht ziet de raad hier volgend jaar de resultaten van. Dit ten 
aanzien van de procedure, die volgend jaar mogelijk nog verbeterd kan worden.  
 
Er zijn opmerkingen gemaakt over de rol van de concerncontroller. Wethouder 
Kosmeijer denkt dat men wat te pessimistisch en zwartgallig reageert op de opvattingen 
van de concerncontroller. Er zijn toch wel degelijk verbeteringen te bespeuren. Dit wordt 
door de controller ook in de stukken geconstateerd. Het onderdeel “Grondbedrijf” baart 
zorgen. Er zijn een aantal thema’s waar de controller steeds de vinger op legt. Het zijn 
steeds dezelfde thema’s, maar toch is daar verbetering te bespeuren. Het college heeft 
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nog nooit afstand genomen van de bevindingen van de concerncontroller. Integendeel, 
het college neemt de bevindingen ter harte. Het college kan er ook op aangesproken 
worden of er voldoende voortgang in de ontwikkeling wordt geboekt. Wethouder Frieling 
zal straks nog ingaan op het onderwerp “Grondbedrijf”. 
 
Dan wil spreker ingaan op het onderwerp financiën. Er is vanavond nauwelijks 
gesproken over onterechte investeringen van het college. Dit vat hij op als een 
compliment. Slechts over de bijdrage aan de Regiovisie, werden opmerkingen gemaakt. 
De ombuigingen van het college waren wel aanleiding voor veel opmerkingen. Er 
werden vragen gesteld over het afschaffen van de kapvergunning, het terugbrengen 
van vijf naar twee termijnen, de tariefsdifferentiatie binnen de OZB en over het 
onderbrengen van straatvegen bij het rioolrecht. Als al deze vragen van de raad zouden 
worden gehonoreerd, zou dat een gat in de begroting schieten van € 550.000, naar 
beneden afgerond. Als men zou besluiten niet te voldoen aan de nota Regiovisie á 
raison van € 180.000, resteert nog steeds een fors gat in de begroting van rond 
€ 350.000. Wethouder Kosmeijer heeft van de kant van de raad nog geen voorstel voor 
de dekking hiervan gehoord. Het is zijn primaire taak om te vragen hoe dit moet worden 
gedekt. Mevrouw Van den Berg stelde voor € 30 terug te geven. Ze heeft ook nog 
gezegd dat de tariefsdifferentiatie vorm gegeven zou kunnen worden, door de tarieven 
van woningen te verlagen. Dan is er in ieder geval een akkoord over de 
tariefsdifferentiatie, maar daarover werd ook al gediscussieerd. Als dit wordt gedaan, 
wordt er wel weer een gat in de begroting geschoten. Hij vraagt de raad dan ook aan te 
geven waar dit geld vandaan moet komen. Welke voorstellen van het college aan de 
raad, zijn volgens de raad zinloos? Als de tarieven van de woningen bijvoorbeeld 
worden verlaagd, welke voorstellen moeten we dan niet doen? De € 180.000 Regiovisie 
is dan slechts nog een druppel op een gloeiende plaat.  
 
Dit betekent dat alle voorstellen een financiële component hebben, op basis waarvan 
het college grote vraagtekens zet bij de haalbaarheid. Desalniettemin heeft spreker ook 
een inhoudelijke onderbouwing. De tariefsdifferentiatie is een belangrijk onderwerp, ook 
gelet op de financiële omvang ervan. In het verleden zijn discussies gevoerd over 
invoering van een reclamebelasting. Het heeft veel commotie teweeg gebracht. Er is 
uitvoerig over gesproken. De heer Stel memoreerde al dat er met de ondernemers in 
deze gemeente afspraken bestaan over een zorgvuldige procedure. Het college is zo 
zorgvuldig, dat het dit voornemen niet wil verhullen. Dit is ook financieel vertaald in het 
meerjarig perspectief. Het staat echter pas voor 2008 gepland, zodat het overleg met de 
ondernemers goed kan worden opgestart. Het college wil uitleggen wat de zienswijze is 
en hoe men dit verder denkt vorm te geven. Dit houdt gelijktijdig in dat de, door de 
ondernemers verfoeide reclamebelasting, achterwege blijft. In de antwoorden staat dat 
al wel genoemd. Er wordt geen uitvoering aan de reclamebelasting gegeven. De basis 
van dit voorstel is dat het achterblijven van de waardestijging van bedrijfspanden in de 
jaren vanaf 1998, ertoe heeft geleid dat alle bedrijfspanden in de afgelopen jaren een 
OZB-verlaging hebben gekregen dan wel een mindere stijging, dan bij de woningen het 
geval was. Het CDA herinnerde nog aan de boerderijen. De fractie gaat dan wel voorbij 
aan de, door het CDA in de kamer ingediende motie De Pater, die er in voorziet dat het 
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woningdeel uit het bedrijfsdeel wordt gefilterd en derhalve ook binnen het nieuwe 
stramien van de OZB meegerekend kan worden. Hiermee wordt al tegemoet gekomen 
aan de onevenwichtigheid, die destijds ook bij de discussie over de tariefsdifferentiatie 
met betrekking tot boerderijen werd geconstateerd. Dat ten aanzien van de 
tariefsdifferentiatie. 
Dan het rioolrecht en het toerekenen van het straatvegen. Sommigen raadsleden 
hebben over dit onderwerp boute uitspraken gedaan. De aardigste was “creatief 
boekhouden”. Wethouder Kosmeijer kan zich in de ondertoon van de uitspraken niet 
vinden. Over schuldhulpverlening onderbrengen bij het inkomensdeel van de Sociale 
Dienst, werd niet gesproken. Dat is algemeen geaccepteerd. Maar dat is op dezelfde 
manier gedaan. De inzet van het college is geweest om te bezien of de begroting wel op 
een goede manier wordt uitgevoerd en of het wellicht verstandiger is om daar op een 
andere manier naar te kijken. Dit heeft er toe geleid dat het college dit preventieve 
voorstel heeft gedaan met betrekking tot het straatvegen, om te voorkomen dat de 
kolken vollopen en dat daar vervolgens problemen ontstaan. Hierover kan discussie 
worden gevoerd. Het is een verschuiving van de algemene lastendruk naar de 
specifieke lastendruk van rioolrecht. Het college kijkt ook naar de algemene lastendruk. 
Hieraan mag de raad niet voorbij gaan. De afvalstoffenheffing gaat per saldo met € 8 
naar beneden. Het rioolrecht gaat per saldo met € 8 omhoog. Natuurlijk geeft de 
wethouder toe dat de ondernemers een substantiële verhoging van de OZB krijgen. 
Maar in zijn algemeenheid is de algemene lastendrukstijging passend binnen het 
afgesproken uitgangspunt van deze collegeperiode en deze begroting.  
 
De heer Stel merkt op dat wethouder Kosmeijer opnieuw het bedrag van € 8 noemt. In 
zijn bijdrage in de eerste termijn heeft de heer Stel gevraagd waar de € 15 vandaan 
komt. Hij verzoekt de wethouder nogmaals om dit uit te leggen. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoord dat € 15 de totale kostencomponent is voor het 
straatvegen. Straatvegen wordt ondergebracht bij rioolrecht. Dit betekent dat het 
rioolrecht met € 15 moet worden verhoogd. Per saldo gaat het echter met € 8 omhoog 
omdat er ruimte is voor een verlaging met € 7. Het daadwerkelijke effect in rioolrechten 
is een stijging van € 8. Dat is het effect dat de burger straks in 2007 in de aanslag zal 
merken, als de begroting wordt goedgekeurd zoals deze nu voorligt. Maar er zit in het 
totale component van rioolrecht € 15 voor straatvegen verdisconteerd.  
 
Volgens de heer Pieters klopt deze berekening niet. Er is bij de behandeling van 
afvalstoffen vanuit gegaan dat het tarief € 8 naar beneden zou gaan. Wethouder 
Kosmeijer noemt nu € 15 straatvegen die naar het rioolrecht gaat. Betekent dit dat het 
tarief voor afvalverwijdering ook met € 7 omhoog gaat?  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat het rioolrecht per saldo slechts met € 8 omhoog 
gaat. 
 
De heer Pieters zegt dat € 15 rioolrecht van de afvalheffing af is gegaan. 
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Wethouder Kosmeijer geeft aan dat de heer Pieters hiermee de fout ingaat. Eerst het 
rioolrecht. Het rioolrecht gaat met € 15 omhoog omdat het straatvegen daaraan 
toegevoegd wordt. De totale berekening rioolrecht geeft een voordeel, aan waardoor de 
rekening in 2007 uiteindelijk met slechts € 8 verhoogt hoeft te worden. Daar tegenover 
staat dat de afvalstoffenheffing met € 8 naar beneden wordt bijgesteld.  
 
De voorzitter stelt voor om dit voor de raad nog even op papier voor te rekenen. 
 
De heer Kalk heeft een punt van orde. Ooit, toen een andere fractie interrumpeerde, 
heeft de voorzitter het tweede lid van deze fractie erop gewezen, dat het niet 
gebruikelijk was dat als de woordvoerder zich had gemeld, een tweede lid kon 
interrumperen. Dit is als een soort ´Rijpstraregel´ gehanteerd. De heer Kalk is van 
mening dat de voorzitter deze regel dan ook consequent moet blijven hanteren. 
 
De voorzitter zegt dat hij zich dit herinnert. De heer Kalk heeft gelijk. Maar vanmiddag 
heeft spreker toegestaan dat er van de fractie van Leefbaar Tynaarlo verschillende 
interrupties hebben plaatsgevonden. Daarom wilde hij consequent blijven door de heer 
Pieters het woord te geven. Maar spreker is wel van mening dat bij een debat, de 
woordvoerders in principe woordvoerder moeten blijven. Heel formeel kan echter elk 
raadslid een opmerking maken. Maar eerdergenoemde gedragsregel is inderdaad 
afgesproken. Gezien het verloop van vanmiddag heeft hij echter anders besloten. Hij 
hoopt dat nu niet iedereen gaat interrumperen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt in welk programma de twee ton van het 
straatvegen eerst zat. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat het deel uitmaakt van het algemene deel, 
onderdeel “wegen”. Hij hoopt hiermee te hebben uitgelegd, wat de aanleiding is 
geweest om tot tariefsdifferentiatie te komen en hoe het college tegenover de invoering 
staat. In 2007 wordt het verder uitgewerkt en de invoering is voorzien voor 2008. Een 
ander heikel onderwerp is “begraven”. In het verleden is hier veelvuldig over gesproken. 
Het uitgangspunt van het college is en was om toch zoveel mogelijk de zaken, 
kostendekkend in de begroting te krijgen. Er zit een enorm gat. Is het überhaupt 
haalbaar en tot hoever moet men daarin gaan. Die discussie is nooit tot in den treuren 
gevoerd en er is nooit een helder statement gekomen, over hoe de gemeente Tynaarlo 
daar in meerderheid naar kijkt. Het college constateert wel dat er nog steeds sprake is 
van een immens gat. Spreker heeft de stoute schoenen aangetrokken en op het internet 
gesurft. Daar heeft hij gezien dat kennelijk voor lief wordt genomen dat een grafsteen 
€ 2.200 kost. Deze steen wordt voor geen enkel deel door de overheid gesubsidieerd. 
Dat is kennelijk acceptabel. Maar een kostendekkend tarief voor het begraven op zich, 
is dan ineens weer niet acceptabel. Hiermee heeft het college moeite. Het is begrijpelijk, 
dat niet in één keer een kostendekkend tarief kan worden berekend. Maar het gaat ook 
te ver om de zaak ongemoeid te laten en het gat tussen een kostendekkend niveau en 
het huidige niveau ongewijzigd te laten. Daarom is het te verdedigen dat het tarief met 
10% wordt verhoogd. 
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De heer Kloos respecteert op zich het verhaal van wethouder Kosmeijer. De raad is 
akkoord gegaan met 2%, ten opzichte van het totaal aan belastingen. In het voorjaar is 
dit bij de kaderstelling gebeurd. Nu wijkt het college van die 2% af. Wat is dan de 
waarde van het besluit van de raad met betrekking tot de 2%, als nu die 2% wordt 
losgelaten.  
 
De heer Kremers is het met de wethouder eens, dat er in deze raad nog nooit 
inhoudelijk gediscussieerd is over nut en noodzaak van kostendekkendheid van 
begraafrechten. Daarom wil hij voorstellen eerst die inhoudelijke discussie te voeren 
omdat er alternatieven zijn. Eén van de alternatieven is, dat in de verordening wordt 
opgenomen dat ook de mogelijkheid wordt geboden om bovenop elkaar begraven te 
worden. Daarmee kunnen de kosten voor een graf met 50% worden gereduceerd. 
Daarom stelt spreker voor om de discussie in de raad te voeren, alvorens in een 
begroting te besluiten tot 10% verhoging. 
 
Wethouder Kosmeijer wil eerst de vraag van de heer Kloos beantwoorden. Hij wijst de 
heer Kloos erop dat er ook nog een ander uitgangspunt bestaat. Er wordt namelijk 
gestreefd naar kostendekkendheid. Dat is een uitgangspunt waar geweld aan wordt 
gedaan als het blijft zoals het nu is. Het is een politieke afweging of er wordt gekozen 
voor het één, of voor het ander. Politiek besturen is een eenvoudige bezigheid als het 
eenduidig is, welke kant alles op moet. Juist in deze kwesties, en dat maakt de politiek 
interessant, moeten afwegingen worden gemaakt en worden gekozen voor het één of 
voor het ander. Er moeten argumenten bij gevonden worden. Op basis van de 
inhoudelijke onderbouwing die spreker zojuist heeft gegeven, heeft het college de keus 
gemaakt om de 10% door te voeren.  
 
De heer Kloos zegt te accepteren wat de heer Kosmeijer aangeeft. Natuurlijk wordt er 
gestreefd naar 100% kostendekking bij sommige aspecten. Als dat nog niet zo is, kan er 
t.z.t. worden gekeken wat mogelijk is. Maar die discussie moet apart in de raad worden 
gevoerd. Daarom is hij het met de fractie van het CDA eens om het onderwerp hier 
eens uit te diepen. Deze raad heeft echter de 2% aangenomen. Daar moet niet mee 
gemarchandeerd worden. Als in januari of februari blijkt, dat er een zo’n groot gat in de 
begroting zit dat er een OZB-verhoging nodig is, dan zijn er argumenten voor. Maar nu 
wordt daar al op vooruit gelopen. Deze raad heeft 2% aangegeven. Daarom wil hij erop 
aandringen dat het college zich houdt aan de 2%. 
 
Wethouder Kosmeijer respecteert de opvatting van de heer Kloos. 2% is voor hem 
blijkbaar heiliger dan het principe van kostendekkendheid. Dat zijn keuzes. Het college 
staat daar anders in. Begraven is overigens maar een éénmalige component, die zich 
niet elk jaar herhaalt en geen doorwerking heeft in de complete lastendruk voor de 
burger. Het is een heldere stelling die door de heer Kloos wordt neergelegd, maar het 
college denkt er anders over. Het college heeft daarbij niet het gevoel dat eerdere 
uitgangspunten geweld wordt aangedaan.  
Dan de vraag van de heer Kremers om eerst de discussie in de raad aan te gaan. Van 
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het college hoeft de raad daarin niet zoveel te verwachten. Een aantal jaar geleden 
heeft het college geprobeerd een voorzet te geven, hoe er mee om zou kunnen worden 
gegaan. De meerderheid van de raad heeft toen gezegd daar geen behoefte aan te 
hebben. De raad raadde het college af er energie in te stoppen en vond dat er naar een 
zekere mate van kostendekking moest worden gestreefd. Dat is een kader waar het 
college zich aan heeft gehouden. Mocht de raad nu een andere opvatting hebben dan is 
het college natuurlijk graag bereid deze discussie aan te gaan. Dat wil niet zeggen dat 
het college besluit om die 10% achterwege te laten totdat de discussie heeft 
plaatsgevonden. Het één sluit het ander niet uit. In de loop der jaren kan worden 
gekeken of er anders mee omgegaan kan worden. 
Schiet een gat in de begroting. Het college heeft € 18.000 aan besparingen voorzien. Er 
is ook een alternatief. Op het moment dat mensen kiezen voor automatische incasso, 
komen ze in een slipstream van 10 termijnen, verdeeld over een periode van 12 
maanden. Men kiest er kennelijk voor om het te doen in vijf termijnen. Dat levert echter 
kosten voor de gemeentelijke organisatie op, voor afhandeling van de stortingen. Als 
mensen er voor kiezen om niet automatisch te laten afschrijven, wil het college het 
terugbrengen naar twee termijnen. Men kan er echter voor kiezen om het in 10 
termijnen automatisch te laten afschrijven.  
 
De heer Kalk luistert geregeld naar het programma op Radio Noord. Daarin kunnen 
burgers reageren op alles wat ze zoal tegenkomen in het leven. Daar is “problemen met 
Essent” een populair onderwerp. Er zijn veel mensen die er moeite mee hebben om het 
automatisch afschrijven door Essent te laten doen, omdat er bij die organisatie zoveel 
dingen fout gaan. Mensen worden dan niet echt tot automatisch afschrijven 
aangemoedigd. De heer Kalk vindt het nogal wat, wanneer mensen bijna worden 
gedwongen om automatisch te laten afschrijven als ze in tien termijnen willen betalen. 
Nederland is een land met vrij zelfzelfstandig denkende burgers. Laat het ook een 
beetje bij de burger. Dat wil de heer Kalk aanvullend opmerken. 
 
Wethouder Kosmeijer vindt dat het alternatief, voor de burger aantrekkelijk genoeg is.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman wil van de wethouder horen hoe de burger kan weten, 
dat deze mogelijkheid bestaat. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat iedere aanslag is voorzien van een bijsluiter. 
Destijds, bij de invoering van de automatische incasso, is bij een gerichte actie heel 
goed gescoord. Boven de 50% besloot automatisch te laten incasseren. Wat moet de 
gemeente nog meer doen? 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de gemeente deze actie zou kunnen 
herhalen om de mensen er op te wijzen. Betalen gaat volgens een stramien. Men weet 
niet meer hoe het anders kan. Het is goed om de mensen er op te wijzen dat de 
mogelijkheid van automatische incasso en mooi gespreid betalen bestaat.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat het mogelijk is om te bezien of mensen die van vijf 
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termijnen worden teruggebracht naar twee termijnen, een bijsluiter kunnen krijgen over 
de mogelijkheid van gespreide betaling.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of het voor de burger voordeliger is om in tien 
keer te betalen? Dat is ook vaak een overweging om die keuze te maken. 
 
De voorzitter merkt op dat de discussie nu teveel ingaat op details en dat de afdeling die 
verantwoordelijkheid is voor de incasso’s, zich hiermee bezig moet houden. 
 
Wethouder Kosmeijer merkt afsluitend op dat hij het kabinet, de dankbaarheid van de 
raad zal overbrengen, voor hoe goed wij het nu hebben en dat het mee zit. Hij wil de 
heer Kremers er echter wel op wijzen dat dit het gevolg is van het feit, dat het zuur iets 
minder zuur is geworden dan het aanvankelijk leek te worden. Het is echter nog steeds 
zuur. Er is sprake van bezuinigingen. Het college heeft ombuigingen moeten doen om 
deze begroting sluitend te krijgen. Hij zal het kabinet hartelijk danken voor de wijze 
waarop er met het ISD wordt omgegaan. 
 
De heer Meerman interrumpeert en vraagt naar de kapvergunning. Deze is in de 
meerjarenbegroting opgenomen. Volgens de heer Meerman kan men daar echter nog 
niet op bouwen, omdat het wettelijk nog niet mogelijk is.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat zijn collega op deze vraag zal antwoorden. 
 
Wethouder Frieling wil beginnen met het onderzoek Recreatie en Toerisme, waar de 
heer Kalk op wees. Hij spoorde het college aan om in 2007 vast met een vervolg te 
beginnen. Het is een onderzoek dat mede op initiatief van partners tot stand komt. Zoals 
het Recreatieschap en de Kamer van Koophandel. Dan moeten de drie partners het 
daarover wel eens worden. Het signaal is echter duidelijk. In het stuk wordt 2008 
genoemd, maar het college zal de vinger aan de pols houden. Het is uiteraard zeer 
belangrijk, om in de gaten te houden wat dit oplevert. Dan wil spreker ingaan op twee 
opmerkingen van Gemeentebelangen over de afvalstoffenheffing en het 
onderhoudsniveau wegen. Hij was verbaasd over de opmerkingen. In de vorige periode 
heeft de raad hierover geregeld gecommuniceerd met de vorige portefeuillehouder. De 
raad gaf aan dat er zo gauw mogelijk aanbesteed moest worden. Men moest Assen 
laten voor wat het was, want dan zou het voor de burger vast en zeker veel goedkoper 
worden. In het begin heeft het college dit voorzichtig benaderd. Met het oog op de 
desintegratiekosten die door de gemeente betaald moesten worden, bleef het tarief het 
eerste jaar gelijk. Het college heeft kans gezien om de zaak op een goede manier neer 
te zetten en het tarief met € 8 te verlagen. Dit wordt het college nu door de raad 
verweten. Dat begrijpt wethouder Frieling niet. Dan het onderhoudsniveau. Er is een 
grootschalige inhaalslag gepleegd, mede op verzoek van de raad en met 
beschikbaarstelling van een budget door de raad. Dit programma loopt op dit moment. 
Het impliceert een investeringsimpuls in de orde van grootte van 1 miljoen euro. Dit 
bedrag zal dit najaar en volgend voorjaar worden weggezet. Uiteraard zijn er altijd 
wegvakken die wat langer blijven liggen, waar plannen zijn in de sfeer van riolering of 
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verkeersmaatregelen. Die wegvakken komen dan in een project aan de orde. Dan is 
door Leefbaar Tynaarlo gevraagd of Assen en Groningen uitgesloten zijn van 
aanbesteding in de vuilinzameling. Spreker snapt werkelijk niet waar de fractie dit 
vandaan haalt. Misschien kan dat in de tweede termijn worden uitgelegd.  
 
De heer Kloos denkt dat wethouder Frieling de brief van de gemeente Assen kent en 
heeft gelezen.  
 
Wethouder Frieling geeft aan dat er een volledig openbare aanbesteding is geweest 
met een bestek, dat beschikbaar was voor iedereen die wilde inschrijven en die voldeed 
aan de criteria. Assen had kunnen inschrijven, maar heeft er vanaf gezien.  
 
De heer Kloos antwoordt dat het college heeft voorgeschreven dat de partijen aan een 
bepaalde norm moesten voldoen. Aan die normen voldeed de gemeente Assen niet. En 
nu gaat de wethouder draaien. 
 
Wethouder Frieling is van mening dat de heer Kloos ze niet alleen ziet draaien, maar 
ook ziet vliegen. 
 
De heer Kloos verzoekt de griffier voor alle raadsleden een kopie te maken van de brief 
van de gemeente Assen, waarin de onwaarheden staan die de heer Frieling nu vertelt. 
 
De voorzitter zegt dat aan dit verzoek geen gevolg kan worden gegeven omdat dit de 
eigen verantwoordelijkheid van de heer Kloos is. Het is het punt van de heer Kloos en 
het is niet zo, dat de griffier de zaken van de heer Kloos gaat uitvoeren. 
 
Wethouder Frieling vervolgt zijn betoog. Door een aantal fracties is over het  
Grondbedrijf opgemerkt, dat de tekst in de technische vragenbeantwoording wat 
onduidelijk is. Nog dit jaar zal op collegeniveau de zaak zover worden voorbereid, dat er 
tot een verzelfstandiging en nieuwe vorming van een Grondbedrijf wordt gekomen. 
Daarbij horen ook onderdelen die aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. 
Spreker kondigt aan er binnen enkele maanden bij de raad op terug te komen. Er wordt 
duidelijk in kaart gebracht welke stappen er genomen moeten worden in de 
organisatorische sfeer, maar ook in de inhoudelijke, beleidsvormende en 
beleidsuitvoerende sfeer. Er moet dan helderheid worden verschaft op punten, die door 
de concerncontroller al een aantal keer bij de raad onder de aandacht werden gebracht. 
Tenslotte de afvalcontainers in Westlaren. Vorige week is in het college het besluit 
genomen hoe om te gaan met een aantal onderdelen van het afvalbeleid, die niet 
rechtstreeks met de inzameling te maken hebben. Zaken zoals afvalbakken. De brief 
daarover is vandaag getekend en zal naar de raad worden verstuurd. Er is besloten om 
op 1 januari aanstaande met de afzonderlijke inzameling te stoppen. Dat betekent dat 
de containers in Westlaren in ieder geval, uiterlijk 1 januari aanstaande kunnen worden 
weggehaald. 
 
Wethouder Assies zegt dat er op drie terreinen van zijn portefeuille opmerkingen zijn 
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gemaakt. In de eerste plaats de ISD en het budget in het kader van het inkomensdeel. 
Afgelopen vrijdag heeft het college pas vernomen wat de gevolgen zijn. Het heeft te 
maken met rekensystematiek. De raad weet dat de gemeente Tynaarlo, vóór de ISD, al 
een nadeelgemeente was. Er wordt berekend op basis van historische kengetallen. Dit 
blijft zo en daar zit het in. De grote gemeenten springen er beter uit. Binnen de VNG 
hebben die gewonnen. De VNG doet voor de gemeente Tynaarlo in deze niets extra’s. 
Dat is sneu maar waar. De gemeente Tynaarlo heeft extra nadeel met betrekking tot de 
zakgeldcliënten. Dat is heel uitzonderlijk. Er zijn een aantal gemeenten in Nederland die 
veel zakgeldcliënten hebben, waar onder de gemeente Tynaarlo. Dat heeft te maken 
met de zorgsituatie. De gemeente Tynaarlo zal het ministerie er op aanspreken, dat de 
gemeente onevenredig getroffen wordt. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. Voor 
de rest spreekt de brief voor zich. Dit jaar zal de gemeente op nul uitkomen. Geen 
nadeel en geen voordeel. 
Dan de kapvergunning. Het college heeft aangekondigd de kapvergunning in 2008 te 
willen schrappen. In 2007 wordt op een rijtje gezet wat daar voor nodig is. De filosofie is 
anders en gaat in de toekomst voor meer regelingen gelden. Het college wil er naar toe 
dat wat beschermingswaardig is, positief wordt gelabeld. Er wordt gewerkt aan een 
beleidsplan. Dat is ongeveer midden 2007 klaar. Daarin zal precies in beeld worden 
gebracht wat de monumentale bomen zijn, wat de beschermde houtwallen zijn en al dat 
soort zaken. Er zal zware handhaving op worden gelegd. Als mensen dit overtreden, 
zullen ze dat ook voelen. Hetzelfde geldt voor de cultuurhistorische waardekaart. Er zal 
worden gedocumenteerd wat absoluut beschermingswaardig wordt geacht. Op basis 
daarvan zal worden gehandhaafd. Het wordt dus omgedraaid. Het voorkomt veel 
regelgeving. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of de extra kosten voor handhaving in beeld 
zijn gebracht. 
 
Wethouder Assies zegt dat mevrouw Van den Berg had kunnen lezen dat in het 
Collegeprogramma aandacht is geschonken aan de handhaving. Daar wordt een extra 
inspanning opgezet. Dat kan worden meegenomen in het kader van integrale 
handhaving. Er wordt gewerkt aan een programma om de verschillende 
beleidsterreinen te scheiden en integraal aan te pakken. Die discussie loopt volop. Het 
vraagt in absolute zin geen extra inzet. Het moet meegenomen worden in het 
handhavingregime. Het college komt er bij de raad op terug. In de begroting van 2007 
speelt het nog geen rol. De raad zal er nog volop over kunnen discussiëren. 
Dan de duisternis, waar D66 een opmerking over maakte. Waarom heeft de gemeente 
Tynaarlo daar niet aan meegedaan? Dat is bewust gebeurd. Als er op alle initiatieven in 
de omgeving moet worden ingegaan, dan is er iedere week wel iets. Er is gekozen voor 
een structurele informatievoorziening en gedragsverandering. Er wordt aan gewerkt om 
zaken te clusteren. In het kader van het gehele milieubeleid zal veel meer aandacht 
worden besteed aan gedragsverandering en bewustwording. Dat zal worden gebundeld 
in bepaalde activiteiten. Er zal niet steeds gereageerd worden op ad hoc vragen. Het is 
ook heel lastig om dat in het totale perspectief duidelijk te maken. Natuurlijk is het zo dat 
het college de duisternis een heel belangrijk fenomeen vindt. Het zal in het eigen 
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programma worden meegenomen. Er wordt niet apart aandacht aan besteed. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat dit geen ad hoc gebeurtenis was. Het 
fenomeen vond voor de tweede keer plaats. Volgend jaar en de komende jaren komt 
het terug. Het is dus structureel. Spreekster vindt dat het daarom bij het programma 
past. Zij vindt dat het opgepakt moet worden. Dat de wethouder dit niet doet, stelt haar 
zeer teleur.  
 
Wethouder Assies werpt tegen dat hij heeft gezegd dat de gemeente niet van zins is om 
activiteiten uit de samenleving op die manier te volgen. De gemeente heeft een eigen 
programma waarbinnen aandacht aan dit thema wordt besteed. Er is een eigen 
informatievoorziening die zal worden gebundeld.  
 
De heer Kalk wil over dit onderwerp een andere vraag stellen. Hij begrijpt de redenering 
van de wethouder. Sommige burgers vinden het buiten nogal donker, andere burgers 
vinden dat men wordt overgoten met licht. Dat kan soms de eigen woning betreffen. 
Wordt in de woonwijken gekeken, of het allemaal precies is aangemeten of dat het in 
bepaalde situaties wat minder kan? Is er voor de burgers een vorm van evaluatie 
mogelijk. 
 
Wethouder Assies zegt dat het de bedoeling is daar aandacht aan te besteden, in het 
kader van het uitvoeringsprogramma openbare verlichting. Aan de ene kant door het 
gebruik van een ander soort lampen die minder fel zijn en anders schijnen. Aan de 
andere kant wordt in het kader van het onderhoud ook gekeken of bepaalde lichtpunten 
kunnen worden verwijderd, of dat bepaalde lichtpunten moeten worden versterkt. Er zal 
altijd een spanningsveld zijn tussen het veiligheidsgevoel en het handhaven van de 
duisternis. 
 
De heer Kalk vraagt of de burger ook de mogelijkheid wordt geboden hierop te 
reageren. Kan men zich, met buurtbewoners, tot de gemeente wenden? 
 
Wethouder Assies antwoordt bevestigend en zegt dat er naar wordt gekeken hoe 
hieraan vorm kan worden gegeven.  
Er wordt door de ChristenUnie en het CDA aan getwijfeld of de aanbesteding wel goed 
komt. Geeft het niet veel onrust in de samenleving? Ontstaan er niet veel 
matchingsproblemen? Het college heeft zojuist de aanbesteding behandeld en 
voorlopig vastgesteld. Op niet al te lange termijn zal de raad zien dat de beleidsintentie, 
om zoveel mogelijk aanbieders de ruimte te geven hun cliënten te bedienen, volop tot 
zijn recht komt. In die zin kan de raad gerust zijn. Er vinden in algemene zin geen 
aardverschuivingen binnen de gemeente plaats. De expliciete uitkomst van de 
aanbesteding is nog niet bekend maar de raad zal deze binnenkort vernemen.  
Dan “duurzaam en veilig”. Het gemeentelijke verkeer- en vervoersplan wordt vernieuwd. 
Er is een mooie avond gepland in Bunne. De inschrijving laat nog te wensen over. 
Wethouder Assies raadt de aanwezigen aan vooral te komen. De raad wordt op de 
wenken bediend. Op basis van de evaluatie wordt een nieuw programma voorgesteld.  
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Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of de bevolking bij de evaluatie is betrokken. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat er een budget is aangevraagd voor het gemeentelijke 
verkeer en vervoersplan. Daarbij is een klankbordgroep ingeschakeld. Veel 
participanten hebben mee kunnen praten over het plan. Er zijn drie bijeenkomsten 
geweest.  
Desgevraagd antwoordt wethouder Assies dat de gemeente Tynaarlo zich op niveau 
zes bevindt. De gemeente is in staat dat niveau te handhaven op basis van de 
budgettering zoals die het komende jaar is opgesteld. Het is incidenteel ten aanzien van 
het groengedeelte. Voor het wegengedeelte structureel. Dat heeft te maken met de 
financiële positie. De gemeente blijft aan niveau zes voldoen. Dit niveau moet vanuit 
raadsperspectief worden gehaald.  
 
De heer Kalk zegt dat hij een voorstel heeft gedaan voor het creëren van een klein 
fonds.  
 
De voorzitter zegt dat hij deze vraag zal beantwoorden. Hij vraagt de heer Kalk de 
voorzittershamer even over te nemen. 
 
Burgemeester Rijpstra wil eerst ingaan op de nieuwe werkwijze met de schriftelijke 
vragen, die in het Presidium is afgesproken en goed is bevallen. Hij is het met iedereen 
eens, dat de wijze van beantwoording nog veel beter kan. Ook qua tekst en woordkeus. 
Daarvoor draagt het college de verantwoordelijkheid. De politieke verantwoordelijkheid 
voor alles dat naar de raad toegaat. Dat moet voorop worden gesteld. De volgende keer 
zal er op worden gelet dat de beantwoording meer to the point is. Er zijn vragen gesteld 
over het schrijven van brieven, taalgebruik, telefoongebruik, bejegening, balietraining en 
e-mailverkeer. Dit zijn allemaal onderwerpen, die op dit momenten binnen de 
organisatie van de gemeente aangepakt worden. Er worden veel trainingen gegeven 
om het personeel verder klantgericht te laten werken. Dat is wel eens lastig. Als er 
iemand bij de balie komt die het niet eens is met het feit dat de pasfoto wordt afgekeurd, 
krijgt de gemeente een brief. Het is vaak zo, dat die brief ook regelrecht in afschrift naar 
de pers wordt gestuurd. Dan weet men al dat er aandacht aan wordt besteed. Dit is een 
gegeven waar men mee moet leren leven. Het is voor ambtenaren soms wel lastig.  
Er zijn vragen over de personele inzet en de formatie. Wat dat betreft ligt de gemeente 
goed op schema. De opmerking van de heer Hoogenboom over de werkbelasting is 
juist. De werkbelasting moet goed in de gaten worden gehouden. Niets is vervelender 
dan overbelasting van een functionaris, met als gevolg dat deze uit het arbeidsproces 
wordt gehaald. De druk op anderen wordt dan weer groter. Daarom is er een 
preventiemedewerker in het gebouw die hier nauw op zal toezien. Daarnaast is men dit 
jaar begonnen met personele ontwikkelingsplannen, zodat elk personeelslid de kans 
krijgt na te denken over wat hij/zij nu verder wil en waarin hij/zij zich wil bekwamen en 
ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn goed voor de arbeidsmoraal. Mevrouw Van den 
Berg-Huisman had een opmerking over het tijdig beantwoorden van de brieven. Dat dit 
minder gaat, heeft de heer Rijpstra ook geconstateerd. Dat is niet goed. Gelukkig is er 
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een reden voor. Er zijn vorig jaar veel bezwaarschriften ingediend. Ongeveer 1400 over 
de WOZ. Dit heeft tot vertraging geleid. Het moet in de toekomst echter wel worden 
voorkomen. Als er een hausse aan bezwaarschriften komt, wil dat niet zeggen dat de 
briefafhandeling dan ook maar langer moet duren. De opmerking is dus terecht. Maar 
gelukkig is de oorzaak bekend en kan er iets aan gedaan worden. Dan over de 
personele inzet. Een vraag van de heer Kalk over de ondersteuning van de griffier. Het 
college heeft goed geluisterd naar deze opmerking. De griffier is morgen een half jaar in 
dienst. Er is al veel in gang gezet. Tegelijkertijd bekijkt men hoe er nog efficiënter kan 
worden gewerkt in de interne organisatie, bij de ondersteuning van het college, de 
secretariële ondersteuning, het juridische bureau en de communicatie. Daarin wordt de 
ondersteuning van de griffier meegenomen. Verder zijn er opmerkingen gemaakt over 
regels. Dat is altijd een hot item. In de tweede kamer heeft het ook jaren gespeeld. Als 
er een regel bijkomt, moeten er maar twee worden afgeschaft. Dat is hier ook het geval. 
Het afschaffen van overbodige regels. Het samenvoegen van regels. Het efficiënter 
omgaan met regels. Denk aan de omgevingsvergunning. De VNG heeft natuurlijk ook 
veel verordeningen nagelopen en is met aanbevelingen gekomen. Maar de heer 
Rijpstra is het met iedereen eens dat het college ook daadwerkelijk zal moeten 
aangeven wat afgeschaft gaat worden. Als spreker raadslid was geweest had hij de 
heer Meerman gevraagd waar hij dan aan denkt. Welke regels kunnen volgens de heer 
Meerman afgeschaft worden. Hij hoopt daar nog eens iets over te horen. De PvdA komt 
met het woord “hufterigheid”. Het is een woord dat uit de PvdA-fractie uit de kamer 
afkomstig is. Peter van Heemst is de eerste geweest die hiermee kwam. De heer 
Remkes heeft het overgenomen. Er zit wel een kern van waarheid in. Tegenwoordig 
kan elke cliënt, elke ouder, met een klacht naar een commissie gaan om daar beklag te 
doen. Andersom is het veel lastiger. Er zijn leerkrachten die met ouders te maken 
hebben en niet weten waar ze terecht kunnen. Dit geldt ook voor ambtenaren. Daarom 
wordt de oproep om te kijken of er een centraal incidentenmeldpunt kan komen, door 
spreker overgenomen. Hij zal kijken hoe hier op kleine schaal mee kan worden 
begonnen, zodat werknemers in het onderwijs en in andere organisaties eens kunnen 
bezien wat er speelt. Dan ontstaat er een beeld over. Overigens is er binnen de 
organisatie van de gemeente al een cursus weerbaarheid en training om op een goede 
manier met agressief gedrag om te gaan. Dan een vraag van de VVD-fractie over 
verzelfstandiging openbaar onderwijs. Daarvoor heeft het college inmiddels een 
eindvoorstel laten maken. Als het goed is, komt het voor het einde van het jaar naar de 
raad toe. Wellicht kan er nog voor het einde van het jaar over worden gediscussieerd. 
Dan de ondernemersprijs. Daarvan zegt het college dat het initiatief van de raad wordt 
afgewacht. Dus, VVD-fractie: aan u de uitdaging. Als u een ondernemersprijs wilt, geef 
dan maar aan hoe, op welke manier, jaarlijks of tweejaarlijks. Wellicht dat in de cyclus 
kan worden aangesloten bij de sportprijs, cultuurprijs en de vrijwilligersprijs. Maar, laat 
uw creativiteit eens los en doe de raad een mooi voorstel hierover. Leefbaar Tynaarlo 
had een opmerking over de wachtgeldregeling. Een onderwerp waar al eerder over 
werd gesproken. Nu is het zo dat een wethouder die aan de criteria voldoet recht heeft 
op wachtgeld en geen sollicitatieplicht heeft. Dat is de rechtspositie van de wethouder. 
De nieuwe regeling, zoals deze door de tweede kamer zal gaan, betekent dat er wel 
een sollicitatieplicht zal komen voor de gewezen wethouder. Spreker vindt dit ook een 
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goede keuze. Hij verwacht echter niet dat in oude gevallen, gewezen wethouders 
gedwongen zullen worden om te solliciteren. De ChristenUnie vroeg nog naar het 
Hospice centrum. Daarmee zijn al sinds langere tijd gesprekken gevoerd. Het is een 
heel goed voorstel. Er wordt verder gesproken om te bezien of de gemeente er in kan 
participeren en op welke manier. Dat moet nu eerst in het college worden besproken. 
Daar vandaan komt het dan wel of niet in de raad. De laatste opmerking is richting de 
PvdA over het fonds Internationale Hulpverlening. Men had een potje gevonden. Dat is 
op zich altijd erg goed. Het college staat daar niet negatief tegenover. Bij dit 
collegeprogramma wordt ook gesproken over internationalisering. Er is wel gezegd dat 
het initiatief vanuit de bevolking erg belangrijk is. Dat is het draagvlak. Er wordt nu 
gekeken hoe hieraan vorm en inhoud kan worden gegeven. Roemenië is een 
voorbeeld. Suriname in de Gereformeerde Kerk in Zuidlaren is een voorbeeld. Zo zijn er 
nog een aantal zaken. Burgemeester Rijpstra wil dit voorstel wel bij deze zaken 
betrekken. Het college komt terug met voorstellen.  
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat de vergadering voor 15 minuten wordt geschorst. 
 

 (De vergadering wordt hervat) 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Kalk zegt dat de PvdA-fractie behoefte heeft, om op een aantal punten nog 
even in te gaan. De schriftelijke inbreng van de PvdA lijkt, behalve het laatste punt over 
de cultuurhistorische waardekaart, overigens vergeten te zijn. Op de andere kant van de 
pagina staan namelijk vier onderwerpen die niet zijn besproken. De fractie wil heel 
graag in de tweede termijn nog een reactie van de wethouder. Het betreft de invoering 
van de nieuwe begrafenisverordening, de ouderenmishandeling en de eenzaamheid 
van de ouderen. Een ander punt betreft het idee van een cirkelbus. In gemeenten in 
Noord-Groningen is er een experiment mee gestart. Tenslotte is er nog iets gevraagd 
over de dividenduitkering van onder andere Essent. De PvdA doet daar een bepaalde 
suggestie over.  
De PvdA-fractie is op dit moment tevreden met het antwoord van wethouder Kosmeijer 
voor wat betreft de OZB. Dat geldt ook voor de begraafrechten. Over de eigen punten 
die de fractie aan de orde heeft gesteld, is de fractie het met de beantwoording van het 
college eens. Dan nog iets over de inbreng van anderen. Bij de rioleringsheffing en de 
reinigingsheffing, is het uitgangspunt heel duidelijk kostendekkendheid. Met dit 
uitgangspunt, is de algemene norm om de kosten niet verder dan 2% te verhogen, daar 
dus niet van toepassing. Dan had het anders omschreven moeten worden. Er zijn ook 
grijzere gebieden, waarbij het uitgangspunt van kostendekkendheid moeilijk te hanteren 
is. Dat geldt onder andere voor de begraafrechten. Als die 100% kostendekkend 
moeten worden gemaakt, dan gaan de tarieven fors de hoogte in. Mevrouw Van den 
Berg-Huisman heeft een suggestie gedaan van een boekenbon. We hebben net een 
boek gekregen, maar de bedoeling van die opmerking gaat natuurlijk verder. De heer 
Kalk was onder de indruk van de beantwoording van de burgemeester, voor wat betreft 
de interne cultuur in de organisatie. Hoe er om wordt gegaan met leesbaarheid. Welke 
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initiatieven er worden genomen. Spreker is optimistisch van nature, dus hij hoopt dat het 
echt effect sorteert. Als hij over een jaar weer om half zeven naar Nico Jan van Hemel 
luistert, kan hij misschien tevredener geluiden beluisteren. Afsluitend nog een klein 
puntje. Er zijn veel dingen aan de orde gesteld. De gemeenteraadsverkiezingen zijn nu 
een half jaar geleden. Hij wil opmerken dat de fractie waardering heeft voor het feit dat 
het college, niet alleen met het manifest is aangetreden, maar dat er ook een prettig 
lezend collegeprogramma is gemaakt. In dit programma kan men heel duidelijk een lijn 
volgen voor de komende vier jaar. De fractie vindt het een goede zaak dat het gelijktijdig 
met de begroting aan de orde is. 
 
De heer Stel geeft aan dat hij een groot voorstander is van besturen op hoofdlijnen. De 
heer Kosmeijer ging in zijn beantwoording echter wel wat te kort door de bocht. De heer 
Stel miste een aantal antwoorden op vragen. In tweede termijn brengt hij deze vragen 
daarom nogmaals onder de aandacht. Het betreft de bedrijvencontactfunctionaris. 
Misschien kan de wethouder zeggen of aan deze functie concrete invulling wordt 
gegeven in de komende periode. Dan het weerstandsvermogen, voor het eerst 
ingevoerd in de begroting 2007. De concrete vraag is of het college tevreden is met hoe 
het nu in de begroting is verwoord. Een ander punt betreft de tariefsdifferentiatie. Het 
college is voorbij gegaan aan de veranderingen. Er is een nadere toelichting gevraagd. 
Van de ambtenaren hebben wij een tabel gekregen met betrekking tot onze technische 
vragen. De tabel loopt van 2000 tot 2005. Men moet beseffen, dat er in 2006 een grote 
verandering is gekomen doordat het gebruikersdeel van niet-woningen is komen te 
vervallen. Daardoor ontstaat een heel andere verhouding van de opbrengst van de OZB 
tussen niet-woningen en woningen. De verhouding was 82/18 in 1993 en 84/16 in 1995 
en 75/25 in 2006. Er ontstaat zo een heel andere situatie doordat men gecompenseerd 
wordt door het Rijk en aangezien de gemeente Tynaarlo een voordeelgemeente is, is 
dat een dubbel voordeel. De burger wordt minder belast en de gemeente heeft er ook 
voordeel bij. Er ontstaat een verschuiving in de opbrengst tussen woningen en niet-
woningen. Graag een antwoord hierop van de wethouder in de tweede termijn. Er werd 
ook nog over dekking gesproken. Het voorstel was invoering in 2008. Als je de tarieven 
per eenheid hanteert van 2,14 en dit in 2007 invoert, dan heeft men ook meteen 
dekking tot en met 2010. Dan nog één punt. Het betreft het gesprek met de 
ondernemingsvereniging. Dit is naar voren geschoven omdat het pas in 2008 gaat 
spelen. Vanavond wordt er wel een besluit voor de komende jaren genomen en 
vervolgens moet er een verantwoordende toelichting aan de ondernemers worden 
gegeven. De heer Stel had het logischer gevonden als men eerst met de ondernemers 
in gesprek was gegaan, zoals ook was toegezegd. 
 
De voorzitter zegt dat de tweede termijn is bedoeld om eventuele moties in te dienen.  
 
De heer Stel heeft een motie en gaat over tot het voorlezen van de tekst: 
 
“De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
In vergadering bijeen op 31 oktober 2006 
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Overwegende dat er lastenverzwaring wordt voorgesteld voor uitsluitend 
eigenaren/gebruikers van niet-woningen (met ruim 30%), dat dit onnodig is gezien de 
financiële positie van de gemeente en niet nader cijfermatig is onderbouwd. 
 
Draagt het college op af te zien van de invoering van tariefsdifferentiatie met ingang van 
2008. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door de fractie van de VVD. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt op dat deze motie ook namens haar fractie is. 
 
De voorzitter zegt dat deze motie deel uitmaakt van de beraadslagingen. 
 
De heer Van Es heeft met belangstelling geluisterd naar de beantwoording door het 
college. In veel gevallen kan de fractie zich in de beantwoording vinden. Er zijn echter 
toch een aantal punten waar de fractie wat minder gelukkig mee is. Er komen links en 
rechts wat moties langs. De fractie zal bezien hoe hier mee om te gaan. Er is nog een 
onduidelijk punt overgebleven. De heer Van Es begrijpt dat de heer Frieling de indruk 
heeft gekregen dat Gemeentebelangen niet zo heel erg blij zou zijn met de verlaging 
van de afvalstoffenheffing. Het tegendeel is natuurlijk waar. Gemeentebelangen heeft 
hier altijd voor gepleit. Dit misverstand wil spreker uit de weg helpen. De overige vragen 
zijn in grote lijnen beantwoord. Daarom wacht de heer Van Es het verdere verloop van 
de discussie even af. 
 
De heer Kloos zegt dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo het niet op alle punten met de 
beantwoording eens is. Dat hoeft ook niet. Het gaat om de meerderheid binnen deze 
raad. Met verschillende punten van andere fracties kan Leefbaar Tynaarlo mee gaan. 
De fractie zelf heeft een motie over de kwestie van vijf naar twee termijnen. De motie 
luidt als volgt: 
 
“Overwegende: 
Dat het college voorstelt om de mogelijkheid van betaling van gemeentelijke belastingen 
te wijzigen van vijf naar twee termijnen. 
 
Spreekt uit: 
Dit niet wenselijk te vinden omwille van het voorkomen van problemen bij gezinnen. 
 
Draagt het college op: 
af te zien van haar voorstel en de bestaande betalingsmogelijkheid in stand te houden.  
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
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De heer Kloos verwacht dat de wethouder nu zal zeggen dat er een gat van € 18.000 in 
de begroting wordt geslagen. Dan moet hij echter even naar de Regiovisie kijken. Het 
voorstel van de VVD-fractie was om de tariefsdifferentiatie per 1 januari 2007 in te laten 
gaan. Daar zitten dan weer financiële voordelen in.  
 
De voorzitter geeft aan dat de motie in voldoende mate is ondersteund en deel uitmaakt 
van de beraadslagingen. Er zal straks over worden gestemd. 
 
De heer Kloos zegt dat hij nog veel meer zou kunnen zeggen. Over kostendekkendheid 
bijvoorbeeld. Het is natuurlijk heel mooi als kostendekking het uitgangspunt is. Maar als 
er tijdens de rit bepaalde elementen worden ingebracht, die worden toegevoegd aan 
datgene wat kostendekkend moet worden, dan wordt het uit evenwicht geslagen. Dat is 
uiteindelijk ook het verhaal van het overhevelen van het één naar het ander. Daarom is 
de fractie het met de beantwoording niet eens. Maar ja, zo is het leven nu eenmaal. Het 
gat is toch al geslagen maar dat ziet men volgend jaar wel. De heer Kloos laat het in 
verband met de tijd hierbij want hij merkt dat de voorzitter de zaak al wat begint op te 
jagen. 
 
De heer Meerman zegt dat de fractie van GroenLinks een aantal vragen heeft gesteld. 
De eerste betreft de overbodige regels. De voorzitter nodigt de fractie uit om met 
voorbeelden te komen. GroenLinks wil best meedenken en komt op het onderwerp 
terug. De discussie over de kapvergunning gaat komend jaar gevoerd worden. Landelijk 
is men nog niet zo ver. Hopelijk is er tegen die tijd wat meer helderheid, maar spreker 
heeft er zijn twijfels over. Er is nog geen antwoord gekomen op de vraag over de 
Regiovisie. In 2004 is er in de raad over gesproken. Er is bijna raadsbreed besloten de 
verhoging van de bijdrage van de Regiovisie niet door te laten gaan. De reden hiervoor 
was onvoldoende zicht op de meerwaarde van de verhoogde bijdrage voor de 
gemeente Tynaarlo. Het college heeft dat nu ook nog niet duidelijk gemaakt. De heer 
Meerman vindt dat als de situatie ten opzichte van 2004 niet is veranderd, er geen 
reden is om die verhoging te accepteren. 
 
De heer Kremers vraagt of de fractie van GroenLinks bereid is om een motie over dit 
onderwerp in te dienen. 
 
De heer Meerman antwoordt dat de fractie procedureel in de knel zit. Er ligt wel een 
amendement klaar om de verhogingen uit te stellen en de middelen aan de reserve toe 
te voegen. Maar hij wil het college toch nog een keer uitnodigen om met een duidelijk 
verhaal te komen over de voordelen voor de gemeente Tynaarlo. 
 
De heer Kloos zegt dat het verhaal van GroenLinks zijn sympathie heeft. De fractie van 
Leefbaar Tynaarlo vraagt GroenLinks het amendement wel in te dienen. 
 
De voorzitter zegt dat het amendement moet worden ingediend. Het kan altijd weer 
worden ingetrokken. 
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De heer Meerman gaat over tot het voorlezen van het amendement: 
 
“Het voorstel: 
 
Om bij programma 15, de verhoging van de bijdrage van de Regiovisie te laten 
vervallen. 
 
Te wijzigen als volgt: 
 
pagina 13. Thema duurzame ontwikkeling en landschappelijke kwaliteit. De regel in de 
tabel “15. Bijdrage aan de Regiovisie verhogen naar € 430.000“, te laten vervallen. 
 
Het vrijkomende bedrag wordt voorlopig toegevoegd aan de Algemene Reserve.” 
 
De voorzitter geeft aan dat dit amendement deel uitmaakt van de beraadslagingen en 
straks eventueel in stemming zal worden gebracht.  
 
De heer Meerman zegt dat hij een paar antwoorden heeft op andere moties. De fractie 
van GroenLinks is tevreden met de beantwoording over de OZB. De fractie is ook 
tevreden met de beantwoording over de begraafrechten. Dat geldt ook voor de betaling 
van vijf naar twee termijnen. Spreker denkt dat er een heel goed alternatief is. Met een 
automatische incasso hoeven de mensen niet in problemen te komen. Als daar 
efficiencyvoordeel te behalen is, heeft dat de goedkeuring van de GroenLinks-fractie. 
 
De heer Kremers merkt op dat debatteren moeilijk is. Dat blijkt wel uit de manier waarop 
het college reageert op inhoudelijke vragen van diverse raadsleden. Waar vooral de 
wethouders zich vrij snel aangevallen voelen en de neiging hebben in de verdediging te 
schieten, reageert de voorzitter van het college gelukkig wel inhoudelijk. In die zin kan 
er een hoop van elkaar geleerd worden. Wethouder Kosmeijer begon zijn verhaal met te 
zeggen dat als het college mee zou gaan met alle voorstellen die er nu liggen, er een 
gat van € 500.000 in de begroting zou worden geschoten. De heer Kremers heeft de 
voorgestelde ombuigingen nagelopen en het blijken allemaal ombuigingen te zijn die 
niets te maken hebben met Rijksbeleid. Het zijn ombuigingen die een gevolg zijn van de 
keuzes die dit college onder aanvoering van de PvdA doet. Dan de tariefsdifferentiatie. 
De wethouder sprak over onroerende zaakbelasting. Spreker heeft begrepen dat de 
PvdA-wethouder met een voorstel inzake reclamebelasting voor ondernemers is 
gekomen. Dat voorstel haalde het niet en dit OZB-gebeuren is nu een vervanger van de 
reclamebelasting. Als dit zo is, klopt de redenering van de wethouder, dat de motie 
Pater betrekking had op agrariërs, niet. Een agrariër doet per saldo niet aan reclame. 
Daarnaast is opgemerkt dat schuldhulpverlening bewust is ondergebracht bij de Sociale 
Dienst. Dat is terecht. Kan Stichting Noordermaat, die een schuldhulpverleningstaak op 
zich heeft genomen en daarin cliënten van de gemeente Tynaarlo bijstaan, de 
uitvoeringskosten declareren bij de Sociale Dienst? Als dat kan heeft de heer Kremers 
er geen enkel probleem mee. De andere vraag van de fractie van het CDA betrof het 
idee om een stichting die zich op dat gebied begeeft, ook de gelegenheid te geven de 
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uitvoeringskosten te declareren. Het belangrijkste thema is natuurlijk het begraven. In 
een cursus dualisme heeft spreker ooit eens geleerd dat men zich moet wenden tot die 
partijen die het niet met je eens zijn. Dat is logisch, want degenen die het wel met je 
eens zijn hoeven niet meer overtuigd te worden. Het verhaal wat de heer Kremers nu 
gaat vertellen is vooral bedoeld voor de VVD, Gemeentebelangen, GroenLinks en 
PvdA. Kostendekkendheid is een uitgangspunt dat gehanteerd mag worden. Maar de 
komende jaren moet meer dan acht miljoen euro bij de zwembaden worden gelegd. 
Zwembaden worden als voorziening gezien. Sportvelden, bibliotheek, kunst en cultuur 
ook. Het begraven is ook een voorziening van de gemeente, specifiek voor de burger. 
Hoe duur moet dan straks een zwembadkaartje wel worden.  
 
De heer Kalk interrumpeert en zegt dat hij ook een keer naar een cursus is geweest. 
Daar heeft een knappe mijnheer gezegd dat men geen appels met peren moet 
vergelijken. De heer Kalk vindt dat de heer Kremers het wel een beetje bont maakt. Hij 
vergelijkt een voorziening als een zwembad met het begraven. Dat zijn twee zeer 
verschillende grootheden. Het is creatief, dat geeft de heer Kalk toe, maar hij vindt deze 
dingen toch niet op hetzelfde vlak liggen. 
 
De heer Kremers beaamt dit. Zwemmen is absoluut niet hetzelfde als begraven. De 
essentie van het verhaal is dat het in beide gevallen voorzieningen zijn. Voorzieningen 
waarvan het CDA vindt dat ze geheel dan wel gedeeltelijk voor rekening komen van de 
gehele gemeenschap. Dat betekent dus dat ze geheel of gedeeltelijk met 
gemeenschapsgeld vergoed moeten worden. In die zin is er dus geen sprake van het 
vergelijken van appels met peren. De heer Kremers geeft aan wat voorzieningen zijn en 
welke waarde er aan moet worden gegeven. Vanuit die optiek moet, als de ene 
voorziening kostendekkend moet zijn, de lijn worden doorgetrokken en de andere 
voorziening ook kostendekkend zijn. Daarom heeft hij die vergelijking gemaakt.  
 
De heer Kalk merkt op dat men geneigd is te vergelijken. Of dat altijd terecht is betwijfelt 
hij. Als men de hele begroting van de gemeente Tynaarlo bekijkt, kan er altijd een 
plaatje worden gemaakt van wat iets oplevert en wat het kost. Of het nu gaat om 
amateuristische kunstbeoefening, voetbal of ijsbanen. Er is niet één voorziening gelijk 
aan de andere. Er zijn altijd verschillende percentages van kostendekkendheid. Dat 
maakt het juist zo moeilijk om er een lijn in te trekken. Het is een taak van de politiek om 
daar optimale afwegingen in te maken. Het kan niet op een lijn worden gesteld. 
 
De heer Kremers antwoordt dat dit nu een debat is. Dit vindt hij leuk. Over het 
vergelijken van appels met peren gesproken: er is gesproken over straatvegen in relatie 
tot riolering. Voordat de wethouder hierover überhaupt iets zei, begon hij met: 
“Schuldhulpverlening is ondergebracht bij de Sociale Dienst. Dat is een bewuste keuze 
die het college heeft gemaakt.” Vervolgens maakte hij de stap naar straatvegen in 
relatie tot riolering. Ook een bewuste keuze die hij heeft gemaakt. Tja, dat is dan ook 
appels met peren te vergelijken. De heer Kremers wil proberen – en dat is ook zijn taak 
– de andere partijen zover te krijgen dat ze, in ieder geval voorlopig, willen afzien van 
een tariefsstijging van 10%. Er werd gesteld dat het college geen initiatief zal nemen tot 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 31 oktober 2006                                                                                              blz. 45 

na de discussie in deze raad van het al dan niet kostendekkend maken van de 
begraafrechten. Het CDA is, samen met de ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo, bereid 
om een initiatiefvoorstel in te dienen om die discussie voor de voorjaarsnota 2007 
alsnog te voeren. Daarom stelt hij voor, om voorlopig af te zien van het nemen van een 
besluit over de 10% tariefsverhoging en voorafgaand aan de voorjaarsnota een 
inhoudelijke discussie hierover met de raad te voeren. Vervolgens kan bij de 
voorjaarsnota 2007 alsnog worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. De heer 
Kremers heeft een motie ingediend, mede namens Leefbaar Tynaarlo en de 
ChristenUnie. De tekst van de motie is als volgt: 
 
“De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 31 oktober 2006. 
 
constaterende dat er een voorstel ligt om in het kader van kostendekkendheid de 
begraafrechten met 10% te verhogen, dit niet past in een gemeente die begraven als 
een voorziening voor al zijn burgers hoort te beschouwen en ook niet past in de 
ideologie van solidariteit, 
 
Draagt het college op: af te zien van een meer dan trendmatige verhoging van de 
begraafrechten gedurende in ieder geval de lopende Collegeperiode. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter zegt dat deze motie deel uitmaakt van de beraadslagingen en inmiddels is 
rondgedeeld. 
 
De heer Kremers sluit deze tweede termijn voor het CDA af met een vraag die 
onbeantwoord is gebleven. De vraag betreft de speelvoorzieningen. Door het CDA is in 
de eerste termijn gevraagd hoe het college wil waarborgen dat speelvoorzieningen 
blijven bestaan. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de algemene vragen van de fractie van D66 
over de manier van communiceren, over het programma en de najaarsnota, door de 
burgemeester al gedeeltelijk zijn beantwoord. Toch krijgt zij graag de toezegging dat de 
toevoegingen bij de nota’s wat duidelijker en helderder worden. Als er kosten 
veranderen moet aangegeven worden waarom dit zo is. Dat geeft de raad meer 
duidelijkheid en minder aanleiding tot vragen.  
 
De voorzitter interrumpeert en zegt dat dit een terechte opmerking is maar dat de 
raadsleden zelf moeten uitmaken of het voldoende is of niet. Wat voor het college 
voldoende is kan voor de raad onvoldoende zijn. Hij vreest dat dit altijd een punt van 
discussie blijft.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huiman is het hier mee eens, maar zegt dat de toelichting dit 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 31 oktober 2006                                                                                              blz. 46 

keer ontbrak. Zij gaat er vanuit dat de toelichting de volgende keer weer gewoon 
bijgevoegd zal zijn. Wethouder Kosmeijer heeft een aantal vragen niet beantwoord. 
Wanneer komt de nota Verbonden Partijen. Graag nog een antwoord hierop. D66 heeft 
een amendement opgesteld. De tekst van het amendement luidt als volgt: 
 
“De raad der gemeente Tynaarlo, 
 
In vergadering bijeen op 31 oktober 2006 
Besluit 
Het Voorstel: 
Het dividend van € 492.000 van de Bank Nederlandse Gemeenten toe te voegen aan 
de Algemene Reserve Grote Investeringen in de Najaarsnota (pagina 2) als volgt te 
wijzigen: 
 
Het dividend van € 492.000 van de Bank Nederlandse Gemeenten eenmalig ten goede 
te laten komen aan elk huishouden van de gemeente (najaarsnota) en in de begroting 
2007 de stand van de reserve Argi met dit bedrag te verlagen (pagina 158).” 
 
Er is aan het amendement toegevoegd: 
 
“De lasten voor de burgers stijgen gestaag en de onverwacht hoge uitkering kan 
eenmalig ten goede komen aan de burgers.” 
 
De voorzitter zegt dat dit amendement deel uitmaakt van de beraadslagingen en ook is 
ondertekend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vervolgt haar betoog en zegt dat wethouder Frieling 
even is ingegaan op de wegen en het vegen van de wegen. Spreekster gaat er van uit 
dat het bedrag van € 211.000 dat nu bij de reiniging gaat horen, weer afgetrokken is van 
de post wegen. Dat heeft de fractie van D66 niet precies kunnen constateren, vandaar 
dat zij steeds benadrukt dat een toelichting erg belangrijk is. Verder had zij gevraagd 
om meer duidelijkheid over de aanbestedingsvoordelen. Het zijn zulke grote bedragen, 
dat de fractie daar graag meer inzicht in wil krijgen. Tenslotte nog de beantwoording van 
wethouder Assies. Op de kapverordening is de heer Meerman al ingegaan. Daarover 
wordt te zijner tijd wel verder gesproken. Maar de reactie van de wethouder op het 
simpele verzoek, om kenbaar te maken dat de gemeente Tynaarlo de duisternis ook 
belangrijk vindt, is negatief. Dit terwijl de wethouder aan de andere kant zegt, er 
helemaal open voor te staan. Dat begrijpt zij niet. Het is maar een signaalfunctie. De 
prijswinnaar heeft ook al gezegd dat meedoen een voorbeeldfunctie heeft. Het laten 
weten dat de gemeente Tynaarlo het belangrijk vindt. Het is zo simpel en naar de 
mening van mevrouw Van den Berg-Huisman moet de gemeente hier gewoon aan mee 
doen. Zij is echter niet van plan hiervoor een motie in te dienen.  
 
De heer Hoogenboom zegt dat hij in de eerste termijn veel heeft beweert, maar 
verzuimd heeft om vragen te stellen. Daarom heeft hij natuurlijk ook weinig antwoorden 
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gekregen. Hij wil nog een aantal dingen opmerken. Spreker heeft er geen moeite mee 
om de termijnen van vijf naar twee te brengen. De argumentatie hierbij is dezelfde als 
die van de heer Meerman. Er is een goed alternatief, dus dat voordeel moet worden 
meegenomen. Wel heeft hij moeite met de OZB-verhoging. Hij weet nog niet hoe hij 
straks zal gaan stemmen. Daarover moet hij nog nadenken. De vraag die hij in dit 
verband heeft gesteld, is niet beantwoord. Hij heeft dit antwoord echter nodig om zijn 
mening te bepalen. De vraag luidt dat hij de OZB-tarieven graag vergeleken wil hebben 
met die in andere Drentse gemeenten. Het is waarschijnlijk moeilijk om daar nu op te 
antwoorden, maar hij vindt het antwoord zeer belangrijk. Verder dankt de heer 
Hoogenboom de voorzitter voor zijn mededelingen inzake de hospice in Assen. Een 
heel belangrijke zaak. Het zou fijn zijn als de gemeente Tynaarlo daar ook in 
vertegenwoordigd is en het ultieme leed voor sommigen kan helpen dragen. Over de 
begrafenisrechten heeft de heer Hoogenboom ook zijn mening gegeven. Het staat ook 
expliciet in het gemeenteprogramma van de ChristenUnie. Het is zo dat elke gemeente 
krachtens de wet verplicht is om te zorgen voor een begraafplaats. Dit impliceert dat de 
gemeente de begraafplaats ook moet onderhouden. De post onderhoud 
Gemeentewerken Buitendienst is een van de zwaarste posten in het geheel. De heer 
Hoogenboom is echter van mening dat een algemene voorziening ten laste moet komen 
van de algemene middelen. Om die reden zal spreker de motie steunen. Overigens 
steunt hij ook het voorstel van de heer Kremers om de discussie uit te stellen. 
 
De voorzitter geeft aan dat hiermee een einde is gekomen aan de tweede termijn van 
de zijde van de raad. De vergadering wordt geschorst voor een korte pauze.  
 

 (De vergadering wordt hervat.) 
 
De voorzitter deelt mee dat nu de beantwoording in de tweede termijn van het college 
aan de beurt is. Hij verzoekt de interrupties tot het minimale te beperken.  
 
Wethouder Kosmeijer wil zijn verontschuldigingen aanbieden omdat de beantwoording 
over de Regiovisie in de eerste termijn onvoldoende uit de verf is gekomen, terwijl er 
toch wel het een en ander over is te zeggen. Maar eerst een aantal andere zaken. De 
VVD heeft de bedrijvencontactfunctionaris genoemd. Op dit moment wordt er in het 
kader van de uitwerking van het collegeprogramma, hard aan gewerkt om ook ten 
aanzien van het wel en wee van de bedrijven binnen deze gemeente, actie te 
ondernemen. Er wordt gekeken hoe de bedrijven zo snel en efficiënt mogelijk geholpen 
kunnen worden. De bedrijvencontactfunctionaris is daar een essentieel onderdeel van. 
Er zal worden bezien hoe die daar, in de loop van de komende jaren een goede plek in 
gegeven kan worden. Of dat er op een andere wijze, in overleg met de bedrijven en de 
ondernemers, afspraken kunnen worden gemaakt. Er is ook een vraag gesteld over het 
weerstandsvermogen. Volgens de VVD-fractie is het, zoals het op dit moment is 
uitgewerkt, eigenlijk wat aan de magere kant. Op zichzelf genomen klopt dit ook wel. Er 
is steeds gezegd dat het een groeimodel is dat in de loop van de komende jaren zal 
worden ingevuld. Elke keer wordt een onderdeel bij de kop gepakt en het meest 
essentiële zit er in. Het risico is hiermee behoorlijk beperkt. 
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Mevrouw Hofstra interrumpeert en zegt dat zij het meest essentiële, de omzetting in 
concrete euro’s vindt, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met het 
weerstandsvermogen. In dit geval is zij het volstrekt niet met wethouder Kosmeijer 
eens. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat niet alles in euro’s kan worden omgezet. Als voorbeeld 
noemt hij de luchthaven. Als daar iets ernstigs gebeurd, wordt dat ook in euro’s 
uitgedrukt. Dit los van het persoonlijke leed dat er uit voort zou kunnen vloeien. Maar 
wat in euro’s wordt uitgedrukt, is niet te overzien. Dan vraagt men zich af, hoe groot de 
kans moet worden ingeschat dat een dergelijke calamiteit zich voor doet. Er moet 
weerstandsvermogen – dood kapitaal – worden gecreëerd omdat het ooit mogelijk zou 
kunnen zijn dat een vuurwerkfabriek ontploft of een vliegtuig neerstort in de gemeente 
Tynaarlo. Spreker vindt dit heel erg moeilijk. Wel wordt geprobeerd er zoveel mogelijk 
concrete uitgangspunten bij te formuleren zodat, met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid het weerstandsvermogen in overeenstemming is met de, bij elkaar 
opgetelde risico’s. Er moet wel ergens een grens zijn, want er wordt heel veel energie 
en geld gepompt in het inventariseren van de risico’s en hoeveel euro’s daaraan 
toegerekend moeten worden. En wat wordt daar dan vervolgens mee gedaan. 
 
Mevrouw Hofstra merkt nog op dat zij zeker geen voorstander is van het creëren van 
onnodig dood kapitaal. Waar het de fractie echter om gaat is, dat men in beeld heeft 
hoe groot de risico’s zijn, zodat een oordeel kan worden gegeven over het 
weerstandsvermogen. Nu wordt het weerstandsvermogen als voldoende beoordeeld, 
zonder dat de vergelijking kan worden gemaakt met de risico’s. Het gaat de fractie niet 
om het creëren van dood kapitaal. 
 
Wethouder Kosmeijer stelt voor om hierover later nog eens met elkaar te praten omdat 
dit onderwerp nog in ontwikkeling is. Dan het belangrijke punt van de tariefsdifferentiatie 
die door de VVD is omgezet in een motie. De argumentatie van de VVD is dat de 
omstandigheden zijn gewijzigd. Dat klopt. Natuurlijk heeft de tweede kamer met het 
afschaffen van het gebruikersdeel voor woningen een belangrijke stap gezet, die zij 
willens en wetens heeft gemaakt om de burgers in het land een lastenvermindering toe 
te laten komen. Aan de andere kant heeft diezelfde Rijksoverheid de gemeenten volop 
de gelegenheid geboden om de tariefsdifferentiatie in te kunnen voeren. De afweging 
die de gemeente Tynaarlo dient te maken is gebaseerd op het feit dat de waarde van 
bedrijfspanden vanaf 1998 is achtergebleven bij de woningen, waardoor de 
bedrijfspanden voordeel hebben gehad bij het tarief OZB. Dat wordt door deze 
maatregel rechtgetrokken. 
 
De heer Stel merkt op dat hiermee wel wordt afgestapt van de beleidslijn om de WOZ-
waarde als uitgangspositie te kiezen voor het vaststellen van de OZB. Verder wil de 
wethouder met ingang van 2008 € 80.000 extra genereren, in 2009 € 160.000 en in 
2010 € 240.000. Die getallen wil de heer Stel graag onderbouwd zien.  
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Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hij niet zomaar een verdere onderbouwing uit zijn 
mouw kan schudden. In de technische beantwoording is er een overzicht van gemaakt. 
Er is een opbouw in de loop van de jaren. Het gaat pas in 2008 in. Dat is de eerste 
termijn. Tot die tijd is er de mogelijkheid om de discussie inhoudelijk te voeren. Het 
uitgangspunt van dit college is helder. Er kan dan ook precies worden doorgerekend 
wat de effecten zijn.  
 
De heer Stel zegt dat uit de toelichting bij de technische vragen niet duidelijk wordt hoe 
men tot het bedrag van € 80.000 is gekomen. Hierover bestaat denkelijk een verschil 
van mening. 
 
Wethouder Kosmeijer stelt voor de discussie in tweeën te knippen. Aan de ene kant de 
omvang, het toegroeien naar € 240.000. Aan de andere kant de principiële discussie of 
men vindt, dat gegeven de achterblijvende waardestijging bij bedrijfspanden ten 
opzichte van woningen, deze scheefgroei door middel van tariefsdifferentiatie teniet 
gedaan kan worden. Dat is de primaire discussie die in de raad moet worden gevoerd. 
Vervolgens zal de verdere uitwerking worden opgepakt. Het college is van mening dat 
de voorgestelde maatregel, gezien de scheefgroei acceptabel is. De wethouder meent 
te hebben begrepen dat de VVD in de motie pleit voor een algehele stijging van de OZB 
ingaande 2007. Dat druist in tegen het uitgangspunt van het college om de scheefgroei 
aan te pakken. Door het voorstel van de VVD wordt de scheefgroei verder bevestigd.  
 
De heer Stel antwoordt dat de VVD de scheefgroei in twijfel trekt. Er is nu sprake van 
een verhouding van 75% woningen en 25% niet woningen. Dat zijn de OZB-inkomsten 
van de twee categorieën. In het verleden was deze verhouding heel anders. Er is dus in 
2006 al veel veranderd. Het jaar 2006 werd door de VVD bij de beantwoording van de 
technische vragen gemist. 
 
Wethouder Kosmeijer werpt tegen dat de VVD fundamenteel voorbij gaat aan de 
scheefgroei, die cijfermatig kan worden onderbouwd. Men kan dan zien dat de 
bedrijfspanden achterblijven bij de woningen. De Rijksoverheid heeft besloten het 
gebruikersdeel OZB af te schaffen voor woningen. Dat is een maatregel die de 
Rijksoverheid heeft bedacht. Het had nog wel verder mogen gaan. Men had de hele 
OZB wel af kunnen schaffen, maar dat is een politieke discussie die hier nu niet aan de 
orde is. Dit betekent dat de motie van de VVD door het college wordt ontraden. 
Vervolgens de motie over de overgang van vijf naar twee termijnen. De ingediende 
motie spreekt uit dat dit niet wenselijk is omwille van het voorkomen van problemen bij 
gezinnen. Alleen al daarom vindt het college dat deze motie niet is aan te raden. Er is 
namelijk een alternatief waarbij men zelfs kan kiezen voor tien termijnen, die dan wel 
automatisch worden afgeschreven. Maar dit scheelt ook weer veel toezicht. De 
vergelijking met Essent, waar soms problemen mee zijn, gaat mank. Dit gaat niet op 
voor de gemeente Tynaarlo. Dan het ingediende wijzigingsvoorstel om te komen tot een 
andere opzet van de Regiovisie. Wethouder Kosmeijer zegt nogmaals dat zijn 
beantwoording in de eerste termijn over dit onderwerp tekort schoot. Daarom gaat hij er 
nu dieper op in. Hij begint met de opmerking dat hij het amendement ontraadt. Spreker 
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verwijst naar de discussie waarin het college uitgebreid heeft uitgelegd dat zij veel 
waarde hecht aan de Regiovisie. Het college wil hier haar eigen rol in gaan spelen en 
blijven spelen. Het zou daarom een verkeerd signaal afgeven als men nu zou besluiten 
het onderwerp in de wachtkamer te zetten. De jaarlijkse uitgaven die op dit moment op 
de lat staan voor de Regiovisie, worden verhoogd van 4 miljoen euro naar 9 miljoen 
euro, op jaarbasis. Er gaat groot geld in om. Voor alle gemeenten die verbonden zijn 
aan de Regiovisie is op eenzelfde manier de bijdrage verhoogd. Behoudens de beide 
provincies. Deze zijn beide exorbitant hoger aangeslagen. Het gaat echt om hoge 
bedragen. De investeringsruimte in de Regiovisie neemt hierdoor toe. Daardoor zit er 
een groot aantal projecten in, die voor de gemeente Tynaarlo van belang zijn. De 
fietspadontwikkeling Groningen/Eelde is een voorbeeld. De Koningsas staat op de lat. 
Deze inhoudelijke projecten staan rechtstreeks in verband met de gemeente Tynaarlo. 
Daarnaast moet niet worden vergeten dat congestieproblemen, die zich nu in mindere 
mate voordoen rond de stad Groningen rechtstreeks consequenties hebben voor het 
wel en wee van de gemeente Tynaarlo. Als deze problemen in de toekomst verergeren 
zal de gemeente hiervan de negatieve consequenties ondervinden. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt zich af waarom de wethouder dit niet eerder 
heeft verteld. Nu wordt de raad bijna gedwongen ja te zeggen zonder dat er een 
onderbouwing is.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt de discussie hierover niet uit de weg te willen gaan. 
Het college gaat graag met de raad het debat aan, om eens uit te werken wat alle 
projecten zijn. Hij heeft de conceptbegroting 2007 van de Regiovisie bij de hand. Hierin 
staan alle projectvoorstellen voor de komende tijd. Dit kan de raad ter hand worden 
gesteld zodat men weet wat er in het vat zit. Op basis daarvan kan een debat worden 
gevoerd. In de begroting kan echter wel geregeld worden dat het bedrag er voor 
gereserveerd is. Als de raad dan onverhoopt mocht vinden dat de projecten het geld 
absoluut niet waard zijn ontstaat een andere discussie. Dit los van het feit of het in dit 
kader verstandig is om de gemeente Tynaarlo er uit te laten treden. Dat is een discussie 
die politiek gevoerd moet worden. 
 
De heer Kalk vraagt aan de wethouder hoe lang de wethouder deze informatie al ter 
beschikking heeft. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat de door hem genoemde conceptbegroting door de 
stuurgroep op 16 februari 2006 is vastgesteld. 
 
De heer Kalk zegt dat er sprake is geweest van een portefeuilleovername, maar er had 
toch best wat meer informatie gegeven kunnen worden over de geplande projecten. Nu 
krijgt de raad deze informatie. De raad is daar, zoals altijd, dankbaar voor. Maar de 
begroting wordt vanavond behandeld. Het gaat over de bijdragen. De heer Meerman 
heeft gelijk met zijn opmerking dat er indertijd is gezegd, dat als de bijdrage omhoog 
gaat de raad ook graag waar voor zijn geld wil. Daarom wil hij wethouder Kosmeijer 
vragen om in het vervolg alert te zijn op dit soort zaken, zodat de raad bij het 
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behandelen van de begroting dit soort overwegingen mee kan nemen.  
 
Wethouder Frieling zegt dat de conceptbegroting pas in de stuurgroep wordt 
vastgesteld nadat hij ter kennisgeving naar alle raden en staten is gegaan. De raad 
dient dus van de conceptbegroting op de hoogte te zijn. 
 
Wethouder Kosmeijer voegt nog toe dat de procedure correct is gevolgd. Er heeft echter 
nooit een inhoudelijk debat over plaatsgevonden. Men kan zich afvragen wie het debat 
moet initiëren. De raad heeft gezegd, alvorens in te stemmen met een verhoging van de 
bijdrage aan de Regiovisie, te willen zien of dat ook leidt tot meerwaarde voor de 
gemeente Tynaarlo. Daarover bestaat geen misverstand. Spreker zorgt er voor dat de 
begroting en de projectenlijst aan de raad worden toegestuurd. De projecten die 
rechtstreeks van invloed zijn op de gemeente Tynaarlo zullen er uit worden gezuiverd. 
Spreker wil er op wijzen dat het er niet alleen over mag gaan of de gemeente netto nu 
betaler is of niet.  
 
De heer Kloos merkt op dat er voor 2007 € 250.000 ingekaderd is voor de Regiovisie. 
De € 430.000 heeft betrekking op 2008. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat dit betrekking heeft op 2007. 
 
De heer Stel vindt dat als de begroting in de leesmap heeft gelegen en de raad zelf niet 
het initiatief heeft genomen om er een debat over te voeren, het aan de raad is om nu in 
te stemmen. Het is niet mogelijk om de eigen keuzes weer terug te draaien. 
 
De voorzitter merkt op dat het antwoord van de wethouder duidelijk is geweest over dit 
onderwerp. Natuurlijk moeten raadsleden alert zijn, maar tegelijkertijd is het natuurlijk 
ook een wisselwerking.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt toe dat de raad de stukken krijgt. Dan moet de discussie 
verder worden gevoerd. De heer Kremers heeft opgemerkt dat debatteren moeilijk is. 
Spreker kan hem geen beterschap beloven in de tweede termijn, want op een aantal 
onderdelen schoten hem de veters uit de schoenen. Inmiddels zijn ze weer gestrikt en 
zitten met een dubbele knoop vast, maar de vergelijkingen van de heer Kremers gaan 
echt helemaal mank. Begraven is een individuele voorziening en de principiële vraag is 
hier ook aan de orde geweest. De vraag is of het een gemeenschapsvoorziening is, 
waar de gemeenschap dan ook geld in zou moeten investeren. In de loop der jaren is 
het zo gegroeid. Het college vindt het geen gemeenschapsvoorziening, zoals sport of 
het zwembad dat wel zijn. Bij cremeren is geen sprake van gemeentegrond. Er wordt op 
geen enkele wijze gemeenschapsgeld in geïnvesteerd. Het neemt niet weg dat ook die 
kosten behoorlijk de pan uitrijzen. Begraven is echter doorgaans duurder. Dat is helder. 
Maar het is een individuele keuze. De vraag is of de gemeenschap hier geld in moet 
stoppen. Het oordeel van het college is, dat dit niet het geval is. 
De heer Kremers sprak nog over de reclamebelasting. Dit is echt een fundamentele 
misvatting. Het college heeft destijds de zaak van de reclamebelasting aangegrepen om 
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in ieder geval het probleem van de scheefgroei op de agenda te zetten. Toen is gezegd 
dat de reclamebelasting vanuit de ondernemers gezien absoluut onhaalbaar was. Voor 
de raad was het niet onhaalbaar. Er zijn over het onderwerp kritische noten gekraakt, 
maar er is niet gezegd dat men dat niet wil. Op basis van de besprekingen met de 
ondernemers is in alle zorgvuldigheid de conclusie getrokken dat het draagvlak voor de 
tariefsdifferentiatie minder klein is dan het draagvlak voor de reclamebelasting. Het 
aangekondigde initiatiefvoorstel wordt door wethouder Kosmeijer toegejuicht. Dan kan 
er een discussie over plaatsvinden. Maar de 10% verhoging kan niet achterwege 
worden gelaten. Er kan hooguit, op basis van de discussie, in de loop van 2007 worden 
besloten om een verdere verhoging achterwege te laten. Vervolgens nog de vraag van 
mevrouw Van den Berg-Huisman over de nota Verbonden Partijen. Deze zal eind 2007, 
begin 2008 beschikbaar zijn. Dan het voorstel van het cadeautje van BNG van 
€ 492.000. Wethouder Kosmeijer verbaast zich hierover. In de discussies met de raad is 
toch de zorg uitgesproken over de financiële reservepositie van de gemeente Tynaarlo. 
Er is ook gezegd dat er niet zal worden potverteerd. De reserves worden inderdaad 
aangesproken, maar tegelijkertijd worden de reserves weer aangezuiverd. Maar om nu 
vijf ton over de schutting richting de bevolking te gooien gaat de wethouder te ver. Het is 
natuurlijk een aardigheidje. Maar waar is dat aardigheidje op gestoeld? Er is door het 
college een evenwichtig voorstel neergelegd, zowel incidenteel als structureel, waarmee 
een sluitend en passend verhaal wordt neergelegd. Er wordt in de gemeente 
geïnvesteerd en dat moet de burgers van de gemeente Tynaarlo toch ook wat waard 
zijn.  
 

 Wethouder Frieling heeft nog een paar antwoorden. De PvdA-fractie heeft schriftelijk 
gevraagd naar de toekomst van de afvalstoffenheffing. Als de huidige omstandigheden 
niet wijzigen, is het aannemelijk dat de heffing aanzienlijk zou kunnen dalen, omdat er 
een gestaffelde aflossing is van de desintegratiekosten die de gemeente betaald. Deze 
kosten worden in een aantal termijnen betaald met een steeds lager bedrag. Uiteindelijk 
komt dit op nul uit. Als de omstandigheden niet wijzigen is er dus alle aanleiding om te 
veronderstellen dat de afvalstoffenheffing de komende jaren verder naar beneden kan. 
Waarschijnlijk met substantiële stappen. Mevrouw Van den Berg-Huisman vroeg zich af 
wat er gebeurd met het wegenbudget nu het vegen uit “de wegen” is. Het is niet alleen 
het vegen. In de eerste termijn heeft wethouder Frieling al gewag gemaakt van de 
inhaalslag op het gebied van onderhoud van de wegen. Dat gaat er toe leiden dat het 
onderhoudsniveau van de wegen in zijn algemeenheid hoger wordt. Er mag worden 
verondersteld dat dit, in positieve zin consequenties heeft voor het onderhoudsbudget 
voor de komende jaren. Die verschillende factoren zullen door het college op een rij 
worden gezet en er zullen conclusies worden getrokken voor het meest geëigende 
wegenonderhoudsbudget voor de komende jaren.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de wethouder nog op de 
aanbestedingsvoordelen zou ingaan. 
 
Wethouder Frieling antwoordt dat hiervoor hetzelfde geldt.  
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Wethouder Assies geeft aan dat een aantal schriftelijke vragen van de PvdA hem waren 
ontgaan. Hierop wil hij nu antwoorden. Ten eerste de cirkelbus. Dit wil hij in een breder 
perspectief plaatsen. De wens is hem bekend. Assen heeft een experiment gehouden 
met de cirkelbus om te kijken of daardoor de kosten voor het WVG-vervoer verlaagd 
konden worden. Er wordt nu bezien of het mogelijk is een aantal cliëntenstromen te 
bundelen. Dat gebeurt ook in het normale openbare vervoersysteem. In de 
aanbesteding is vastgelegd dat er overgegaan moet worden naar gelijkvloerse 
instapmogelijkheden. Overal kan men zien dat de plateaus worden verhoogd en dat er 
nieuwe bussen worden aangeschaft. Dat is één onderdeel. Dit houdt in dat mensen die 
licht beperkt zijn ook het reguliere openbare vervoer kunnen benutten. Ten tweede 
wordt bezien hoe vormen van WVG-vervoer, leerlingenvervoer en ouderenbusvervoer 
gecombineerd kunnen worden. Dan komen opties als de cirkelbussen ook in beeld. Er 
is op dit moment nog geen totaal zicht op en wethouder Assies kan alleen toezeggen 
dat het zal worden meegenomen in de totale beschouwing. Er zal dan worden bezien 
wat de mogelijkheden en de perspectieven zijn. Op dit moment is er geen apart budget 
voor een cirkelbus. Het gaat om substantiële bedragen. 
 
De heer Kalk is blij met de beantwoording. Hij vraagt of er ook gekeken zal worden naar 
concrete voorbeelden van deze aanpak in plattelandsgemeenten. Spreker heeft gelezen 
dat in de gemeente De Marne een dorpsbus enkele keren per dag een route aflegt. Er 
zitten vrijwilligers op. Het zijn misschien voorbeelden waar de gemeente Tynaarlo iets 
mee kan en hij vraagt de wethouder dit voorbeeld in het onderzoek mee te nemen. 
 
Wethouder Assies zegt dit toe. Dan de vraag over de vereenzaming. Men heeft kunnen 
lezen dat de gemeente Tynaarlo op het gebied van de WMO, veel energie wil stoppen 
in de begeleiding en het contact met de doelgroepen. De ouderenadviseur speelt hierbij 
een rol. De bedoeling is om bij iedere aanvraag eerst een huisbezoek te af te leggen om 
zicht te krijgen in de positie van de ouderen. Ook in het kader van indirecte 
vereenzaming. Er komen tijdens dit bezoek dan ook andere zaken aan de orde. Hoe 
gaat het met de leefomstandigheden. Wat speelt er een rol? De gemeente wil toe naar 
een integrale intake. Dit houdt in, dat als iemand een vraagstelling heeft dit breder zal 
worden getrokken, om te kijken naar de behoeften van de oudere. Het thema 
vereenzaming zal in het programma van dit project worden meegenomen. Er zal bij de 
raad op terug worden gekomen. Ten aanzien van Essent merkt de heer Assies op dat 
hij er geen voorstander van is, omdat de winstuitkering van Essent om te zetten in 
milieumaatregelen. Het is geen continu proces. Het is ook nog maar de vraag of 
subsidies stimulerend kunnen zijn in het kader van duurzaamheid. Er zijn vaak 
initiatieven op dit terrein geweest en het beklijft maar heel betrekkelijk in de 
samenleving. Wethouder Assies is er meer een voorstander van om te bezien hoe men 
het, in het kader van de duurzaamheid, in ieder geval rendabel kan maken om 
investeringen te plegen. Dat is een iets andere ingang dan weer subsidies te 
verstrekken, want dat leidt vaak – oneerbiedig gezegd – tot een soort geldhonger.  
 
De heer Kalk voegt toe dat het geld van Essent een algemeen dekkingsmiddel is, maar 
er zou wel iets anders mee kunnen worden gedaan. Dat heeft de wethouder net 
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verwoord en het zou fijn zijn als hij zich daar sterk voor wil maken.  
 
De heer Assies zegt dat zal worden getracht dit in het duurzaamheidsprogramma mee 
te nemen. Vervolgens de opmerking van het CDA over de schuldhulpverlening. Het 
Algemeen Maatschappelijk Werk heeft een taakstelling om mensen te begeleiden die 
een algemene hulpvraag hebben. Daar valt dit ook onder. Men heeft er een budget voor 
en men moet binnen dat budget keuzes maken. Ten aanzien van de financiële 
ondersteuning is afgesproken dat de Gemeentelijke Kredietbank dit doet en niet 
Noordermaat. De Kredietbank krijgt er middelen voor. 
 
Mevrouw Van Gelder merkt op dat de fractie kort geleden een informatieavond van 
Noordermaat heeft bijgewoond. Daar bleek dat Noordermaat er wel bij werd betrokken, 
maar dat het takenpakket van Noordermaat zo breed is, dat ze geld tekort komen. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat dit hem bekend is. Hij kent vele welzijnsinstellingen die 
veel noodzakelijke activiteiten ontplooien. Ze vragen om meer budget. Maar dat is een 
andere keuze. Er is gezegd dat men een budget krijgt. Daarvoor moet men een 
algemene taakstelling regelen. Natuurlijk zal men dan zeggen dat het geld te weinig is. 
Maar ten aanzien van schuldhulpverlening is dit het model. Zij zijn ingehuurd voor de 
algemene begeleiding en financiën kunnen daar een rol bij spelen, maar het 
saneringsgedeelte ligt in de gemeente Tynaarlo bij de Gemeentelijke Kredietbank. 
Voor de speelvoorzieningen is in het meerjarenperspectief geld gereserveerd. Het 
onderhoudsbudget is op orde. Er is afgesproken dat hier in het kader van jeugdbeleid 
handen en voeten aan zal worden gegeven. Met name voor de doelgroep oudere jeugd 
zal wat meer moeten gebeuren. Spreker denkt overigens, ondanks inbreidingslocaties, 
zeker locatie voor speelvoorzieningen te kunnen vinden. Er zal op worden toegezien dat 
de mogelijkheid aanwezig blijft. De bereidheid van aanwonenden om activiteiten toe te 
staan vormt overigens wel een drempel.  
 
De voorzitter wil nog twee vragen van de PvdA beantwoorden over de halfjaarlijkse 
open dag voor nieuwe inwoners. Deze wordt gepland in januari 2007. De fractie van de 
PvdA is op bezoek geweest bij enkele begraafplaatsen en vraagt om, ten aanzien van 
de nieuwe begrafenisverordening te zorgen voor een uitgebreide voorlichting en 
afstemming met de inwoners van de gemeente Tynaarlo. Dit lijkt spreker een goede 
suggestie die al met de betreffende ambtenaar was voorbesproken. Dit wordt dus 
toegezegd.  
 
De heer Meerman heeft in de tweede termijn aangegeven dat de fractie het 
amendement liet afhangen van de beantwoording van de wethouder. Hij wil melden dat 
het antwoord van de wethouder de fractie tevreden heeft gesteld. Daarom wordt het 
amendement ingetrokken. 
 
De voorzitter deelt mee dat hierbij amendement A1 van de fractie van GroenLinks over 
de Regiovisie is ingetrokken. Vervolgens wordt overgegaan tot stemming over het 
ingediende amendement en de drie moties. 
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De heer Kloos geeft aan dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo geen motie indient, maar 
een amendement.  
 
De voorzitter zegt dat dit amendement als eerste, als nummer 1 in stemming wordt 
gebracht. Het is het amendement om de mogelijkheid van betaling van gemeentelijke 
belastingen te wijzigen van vijf naar twee termijnen. Hij vraagt wie dit amendement 
steunt. Het zijn de fracties Leefbaar Tynaarlo, D66, PvdA en het CDA. 12 stemmen 
voor. Het amendement is hiermee aangenomen. 
 
Vervolgens het amendement van de fractie van D66, om het dividend van de Bank 
Nederlandse Gemeenten ad € 492.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote 
Investering. Hij vraagt wie dit amendement steunt. Het zijn de fracties van Leefbaar 
Tynaarlo en D66. Het amendement is hiermee verworpen. 
 
De motie ingediend door de fractie van de VVD betreffende de onroerende zaak 
belasting voor gebruikers van niet woningen. Hij vraagt wie deze motie steunen. Het zijn 
de fracties van VVD, CDA, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo. De motie is 
hierbij aangenomen. 
 
De motie ingediend door de fractie van het CDA over de kostendekkendheid van de 
begraafrechten, om deze niet met 10% te verhogen. De voorzitter vraagt wie deze motie 
steunt. Het zijn de fracties van CDA, ChristenUnie en Leefbaar Tynaarlo. De motie is 
hierbij verworpen. 
 

10. Begroting 2007
 

11. Begrotingswijzigingen
 
Er wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006 
besloten. 
 

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

13. Ingekomen stukken
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

14. Stukken in de leesmap ter kennisneming
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

15. Sluiting
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De voorzitter sluit onder dankzegging van de aanwezigen de vergadering om 19.15 uur. 
Hij nodigt een ieder van harte uit voor een klein dineetje in restaurant Sapori in 
Zuidlaren.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 
31 oktober 2006.   
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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