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       gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 22 mei 2007 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 
Aanwezig de raadsleden, te weten, mevrouw ir. C.H. van den Berg – Huisman, de heer H.J. 
Bolhuis, mevrouw G.B. Bomhof – Ruijs, de heer J. Brink, de dames  A. E. Brinkman, T.A.M. 
Buis, de heer P. van Es, de dames J. van Gelder – van den Berg, N. Hofstra, de heren J. 
Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, G. Pieters, 
R. Prins, J.H. Stel,  J. Talens en mevrouw R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. 
 
Afwezig  :  mevrouw T. Terwal-Arends en de heren P.van Mombergen en O.D. Rietkerk. 
Voorzitter :  de heer J. Rijpstra 
Griffier  :  de heer J. L. de Jong 
Notulist        :  mevrouw G.M. Schollaardt – de Heer 
 
Band 1. 
 
1. Opening. 

  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezigen, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de 
pers, alsmede de luisteraars van Radio Loep en belangstellenden op de publieke tribune 
hartelijk welkom. 
De voorzitter zegt  graag om 23.00 uur te willen stoppen. Hij rekent op medewerking. 
Hij deelt mee dat alle stukken voor de Voorjaarsnota op 1 juni worden thuisbezorgd. De 
behandeling zal 26 juni plaatsvinden. 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Terwal en de heren Van Mombergen en 
Rietkerk. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
 

De voorzitter zegt dat agendapunt 7 wordt afgevoerd, omdat er nog gesproken moet worden 
met de gegadigden en ook dient nog gesproken te worden over bepaalde financiële 
afhandelingen. Dit is iets te prematuur opgevoerd. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat hij de voorzitter hoort zeggen dat het wordt 
afgevoerd omdat nog met betrokkenen moet worden gesproken. Zijn fractie heeft inmiddels 
contacten gehad en nu blijkt dat ook andere ondernemers belangen hebben en hij denkt dat 
het goed is als ook daarmee gepraat wordt. 

 
 De voorzitter bedankt voor de toevoeging. 
 

De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld. 
 
Mevrouw Bomhof verzoekt de agendapunten 11 en 12 in één keer te behandelen. Hiertegen 
bestaat geen bezwaar. 
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3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 8 mei 2007 en vaststellen van de 
actielijst. 

 
De heer Brink zegt dat hij op pagina 1 van de notulen niet goed kan opmaken of hij nou wel 
of niet aanwezig was. 
 
De voorzitter vraagt wat de heer Bink er zelf van dacht. 
 
De heer Brink dacht dat hij er wel was. 
 
De voorzitter geeft aan dat hij dan alsnog onder de aanwezigen zal worden opgenomen. 
Vervolgens vraagt hij de naam van mevrouw Schalen enkele malen te wijzigen in mevrouw 
Schrale. 
 
Met inachtneming van het bovenstaande worden de notulen onder dankzegging 
goedgekeurd en vastgesteld. 
 
De voorzitter zegt dat “onder dankzegging” toch wel iets bijzonders is, want een verslag   
wordt altijd gemaakt door een notuliste en dat gebeurt al jaren. Notulisten zie je niet, die 
hoor je niet, maar ze zijn wel ontzettend belangrijk omdat hetgeen daadwerkelijk in de raad 
is gezegd teruggelezen kan worden. Hijzelf vindt dat er in de politiek nog wel eens te weinig 
gebruik van wordt gemaakt, maar het is wel ontzettend belangrijk. 
Hij zegt dit omdat het college het heel plezierig vindt dat mevrouw Bep Schollaardt een 
jubileum viert. Een jubileum van 25 jaar in overheidsdienst. Dat leek het college de moeite 
waard om haar even in het zonnetje te zetten, een bloemetje aan te bieden en een envelop. 
De raad bekrachtigt die handeling met een luid applaus. 
 

4. Vragenrecht. 
 
Het valt mevrouw Van den Berg op dat er de laatste tijd veel berichten in de krant staan over 
de toekomst van de Prins Bernhard Hoeve. In de berichten wordt aangegeven dat de 
achterste hallen blijven en dat er aan de voorzijde winkels en woningen zouden komen. 
Zij vraagt het college om uitleg over de ware stand van zaken. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat er een tweetal gesprekken zijn gevoerd met Leyten en 
partners die namens de eigenaren van de PBH met de gemeente aan tafel zitten om te 
kijken welke ontwikkeling wordt voorgestaan. Op dit moment zijn die gesprekken in een zeer 
prematuur stadium.  
De mensen van Leyten en Partners hebben daar een aantal ontwikkelingsmogelijkheden 
neergelegd. Inzet van het college is, hetgeen niet afwijkt van  wat al eerder in de raad is 
besproken, namelijk het instandhouden van de PBH. Hij heeft zelf    in het Dagblad van het 
Noorden kunnen  
lezen dat er al bepaalde ontwikkelingen zouden zijn afgesproken of dat het er zit aan te 
komen. Hij heeft daarover contact gezocht met de heren  van Leyten en Partners en hen 
gezegd daar geen weet van te hebben. Leyten en Partners hebben daarvoor 
verontschuldiging aangeboden. In dit stadium is het nog zoeken naar wat ons bindt en wat 
scheidt ons. Op het moment dat we zover zijn dat daar een ontwikkeling uit voortkomt 
waarvan het college vindt dat daar instemming van de raad voor gevraagd moet worden zal 
dit zeker aan de raad worden voorgelegd. 
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Mevrouw Van den Berg zegt dat er een bouwcomplex wordt opgevoerd en dat heet Prins 
Bernhard Hoeve. Heeft dat toch met elkaar te maken? 
 
De heer Kosmeijer beaamt dit. 
 
De heer Pieters zegt het altijd jammer te vinden dat je het antwoord al hebt voordat je de 
vraag kunt stellen. Aanvullend zegt hij dat er in Zuidlaren nog wel meer ontwikkelingen in 
gang zijn gezet, zoals de garage van Roelfsema die verhuisd is. Hij vraagt het college er 
rekening mee te houden met betrekking tot het Distributieplanologisch Onderzoek, dat er 
geen ontwikkelingen komen die veel en veel te veel m2 verkoop oppervlakte op de agenda 
genereren. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat het college met alle kennis op alle gebieden, of dat nu het 
Integraal Accommodatiebeleid is of het Distributieplanologisch Onderzoek dan wel verkeers-
technische afwikkeling, het bij de ontwikkeling van die zaken zal proberen ze een plek te 
geven alvorens ze de raad ter beoordeling aan te bieden. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat de provincie Drenthe het Noordelijk Indoor Concours 
Hippique (NIC) een subsidie heeft gegeven van € 120.000.- waarbij voorwaarde is dat de 
gemeente Tynaarlo een bedrag beschikbaar stelt van € 40.000.-. Zij vraagt of het college dat 
van plan is. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat het college een positieve grondhouding aanneemt jegens 
het voorstel van de provincie Drenthe om het mogelijk te maken dat ook de komende jaren 
het Concours Hippique in de PBH kan worden georganiseerd. Dat verzoek zal dus ter 
behandeling in het college komen. 
 
Mevrouw Van den Berg vraagt of de raad dan ja of nee mag zeggen. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat beoordeeld zal worden of dit een vrijheid van het college is dan 
wel het budgetrecht van de gemeenteraad raakt. Zo dat het geval is zal het college er niet 
over nadenken dat te passeren. 
 
De heer Stel zegt dat op de agenda de jaarrekening van het grondbedrijf is opgenomen. 
Daarin wordt uitvoerig gesproken over het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo (OBT). De VVD-fractie 
wil graag weten  
wanneer dit agendapunt in de raad aan de orde wordt gesteld. Als 2de vraagt hij hoe de raad 
bij verzelfstandiging van het bedrijf zijn controlerende taak kan uitvoeren over OBT. 
Misschien kan dat bij de behandeling van het agendapunt aan de orde worden gesteld. 
 
De heer Frieling kan de raad meedelen dat vanmorgen in het college een voorstel is 
vastgesteld voor de raad betreffende dit onderwerp. Verzocht zal worden dit voor de 
eerstvolgende raadsvergadering te agenderen, zodat met instemming van de raad op korte 
termijn kan worden overgegaan tot instelling van het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo te komen 
omdat daar noodzaak voor is gelet op de urgentie van bouw- en ontwikkelprogramma’s. 
Hoe de rol van de raad in dezen er uit zal zien staat in het stuk. Het is uiteraard een zaak 
van de raad om aan te geven of dit voldoet aan datgene wat de raad ervan verwacht of 
verlangt. Daar kan dan over gediscussieerd worden. 
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5. Spreekrecht. 
 

De  heer Peter Johan van de Pauvort spreekt in bij agendapunt 13.  
De heer Van de Pauvort zegt aanvullend op de brief van WWB Cliëntenadviesorgaan 
Tynaarlo van het spreekrecht gebruik te willen maken om de raad nogmaals op het belang 
van de brief te attenderen. 
Om de Nota die vanavond door de raad wordt behandeld er zomaar door te laten gaan is 
niet juist, Het Adviesorgaan staat volledig achter de Nota, mits de door hen gedane wensen 
ook ingewilligd worden. Zoals in de brief staat te lezen zijn er toch nog mensen die in de 
Nota niet genoemd worden en dus buiten de boot vallen. Ook die mensen wil het 
Adviesorgaan helpen. 
In de Nota zijn een paar regels opgenomen die je op verschillende wijzen kunt uitleggen en 
daar komt dan de onduidelijkheid naar voren. (zie het vrijwilligerswerk en de chronisch 
zieken). Met deze Nota is het toch de bedoeling dat wij samen de schouders eronder zetten. 
Laatst heeft de wethouder nog meegedeeld dat er niemand minder van mag worden en dat 
is ook de mening van het Adviesorgaan. 
Het Adviesorgaan waarschuwt om te denken aan de kinderen. Zij mogen er beslist niet 
minder van worden. In de Nota staat te lezen dat zij bij overgang naar het Middelbaar 
Onderwijs recht hebben op € 500.- voor aanschaf van verschillende noodzakelijke dingen 
zoals een computer, schooltas, boeken etc. Hij vraagt waar dan de rest vandaan moet 
komen. 
Vooruit sparen is voor hun ouders al heel moeilijk. De adviesraad adviseert te beginnen met 
€ 1000.-, zodat vooral die jongelui zonder zorgen aan hun studie kunnen beginnen. De 
basisbeginselen zijn er dan. 
Hij vraagt hoe het vrijwilligerswerk wordt omschreven en gecontroleerd. Hetzelfde geldt voor 
chronisch zieken. Wanneer ben je dat? Ook de langdurigheidtoeslag, ook voor mensen die 
maar een paar uur kunnen werken en die wat ze verdienen moeten inleveren en geen recht 
hebben op langdurigheidtoeslag. Hij vraagt een duidelijk overzicht wat daaronder valt. Hij 
vraagt dringend naar de bejegening door de klantmanager.  
Het liefste zouden zij hem klantadviseur willen noemen, zodat de omgang vriendelijker 
wordt. In deze Nota staat toch dat wij elkaar moeten helpen! De omgang en bejegening is 
erg belangrijk. Hij wenst de raad veel wijsheid toe bij de behandeling van deze Nota. 
 
De heer Kloos zegt dat de heer Van de Pauvort samengevat heeft aangegeven dat als het 
college dit goedkeurt dan kunnen we er achterstaan mits alle zaken die wij hebben 
aangegeven ook verwerkt worden in het rapport. 
Wordt dit niet gedaan, dan wordt de raad geadviseerd dit voorlopig in te trekken. 
 
De heer Kremers vraagt of de heer Van de Pauvort kort kan aangeven hoe het college heeft 
gereageerd op de adviezen. 
 
De heer Van de Pauvort antwoordt dat het college nog niet heeft gereageerd op de adviezen 
van het Cliëntenadviesorgaan.  
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht. 
 
13. Beleid Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2007. 
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Mevrouw Brinkman zegt dat haar fractie wil beginnen met een positieve insteek bij deze    
Nota. De uitgangspunten positieve financiële ondersteuning bij maatschappelijke 
participatie, financiële ondersteuning voor kinderen, 65 plussers, zieken en gehandicapten 
spreekt haar fractie zeer aan. Net zoals het Cliëntenadviesorgaan heeft haar fractie een 
aantal vragen. 
 
Ten eerste proeft haar fractie uit de reactie van het Cliëntenadviesorgaan Tynaarlo de 
nodige frustratie over de manier waarop met opmerkingen van het orgaan is omgesprongen. 
Het is ook wat merkwaardig om de adviezen pas op 15 mei per mail te ontvangen, terwijl 
normaal gesproken de opmerkingen (met reactie) in de Nota worden meegenomen. Het lijkt 
haar fractie goed om vanuit de gemeente, vanuit het college, meer aandacht te besteden 
aan de inbreng van het Cliëntenadviesorgaan en te investeren in een goede verhouding met 
dit orgaan. 
 
Ten tweede over de inhoud. Ook haar fractie heeft een aantal vragen, deels dezelfde als het 
Cliëntenadviesorgaan. 
De uitstroompremie waarover is gesproken. Waarom inderdaad niet voor vrijwilligerswerk. 
Ook vrijwilligers hebben kosten als zij vrijwilligerswerk aanvaarden. Zeker in deze tijd, 
waarin zelfs vrijwilligers moeten solliciteren is dit onderscheid niet terecht. Haar fractie is het 
eens met de kritiek van het adviesorgaan dat vrijwilligerswerk nog steeds niet duidelijk 
gedefinieerd wordt. Kan het college dit helderder omschrijven om misverstanden en 
onduidelijkheid te voorkomen? 
De bijdrage voor kinderen. De vraag was waarom de meedoenpremie voor kinderen op de 
basisschool bij het voortgezet onderwijs ineens wordt afgeschaft. Dezelfde behoeften en dus 
dezelfde kosten blijven gewoon bestaan en staan los van de tegemoetkoming van de 
studiekosten door de Informatie Beheer Groep, zoals in de Nota staat.  
Volgens haar fractie zou deze bijdrage gewoon moeten doorlopen in de periode dat een kind 
voortgezet onderwijs volgt. Die wil namelijk nog steeds ook gebruik maken van allerlei 
voorzieningen. 
Wat vindt het college van de suggestie van een gezinsabonnement voor het zwembad als 
mogelijkheid door het adviesorgaan genoemd en mogelijk als onderdeel van de 
meedoenpremie of  
het aanbieden tegen gereduceerd tarief. De kosten waar het Cliëntenadviesorgaan op doelt 
van € 500.- zijn inderdaad aan de lage kant. Zij is het daar wel mee eens maar denkt ook 
dat het heel lastig is om daar heel veel meer uit te halen, maar wellicht kan het college daar 
nog even op reageren. 
De zorg- en participatieklant. Hoe staat het met het reductiefonds voor mensen die in de 
nieuwe regeling nergens onder vallen. Wat bedoelt het college met bijstandsniveau of kale 
AOW-normen. Waar zit de  financiële grens voor die langdurigheidtoeslag en hoe zit het met 
eigen vermogen zoals bijv. eigen huis. Ook hier weer een definitievraag: wanneer wordt 
iemand als chronisch ziek of gehandicapt gezien? Ook daar is wat onduidelijkheid over. 
 
Voorlichting en publiciteit. Het lijkt haar fractie belangrijk om de uitwerking van de 
voorlichting en communicatie, zoals folders, formulieren en advertenties, ook voor te leggen 
aan het Cliëntenadviesorgaan. Zij kunnen als geen ander aangeven waar onduidelijkheden, 
ingewikkelde taal enz. aanleiding geeft tot misverstanden, onbegrip en ondergebruik. 
Zij reageert op de bejegening. Zij denkt dat wat dit betreft er meer aandacht moet zijn dat er 
een zo klantvriendelijk mogelijke bejegening plaatsvindt.  
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Mevrouw Buis reageert eerst naar de inspreker toe. De VVD-fractie vindt het heel erg 
jammer dat de Cliëntenraad niet tevreden is met onderdelen van de Nota, die in overleg met 
o.a. het Cliëntenadviesorgaan tot stand is gekomen. 
Wat betreft de kinderen die verstoken zouden blijven van een meedoenpremie staat in het 
artikel bij punt a dat op de basisschool een meedoenpremie van € 200.- wordt voorgesteld, 
daarnaast heb je toch altijd nog het bedrag wat door de IB groep wordt gegeven. Dat lijkt 
haar fractie wel voldoende. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw  Brinkman dat dit alleen de schoolkosten betreft. 
 
Mevrouw Buis antwoordt dat dit duidelijk is. De € 200.- is voor schoolkosten en voor 
meedoen. 
Het is naar de mening van haar fractie een goed leesbaar duidelijk stuk en op de 
informatieavond voor raadsleden en anderen is duidelijk gemaakt dat deze regeling voor 
niemand nadelig zal uitvallen. Dat is iets waar haar fractie op vertrouwt. Geen sociale 
uitsluiting maar participatie in de maatschappij. 

  
Haar  fractie verzoekt het college wel zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze 
Nota op 1 september a.s. te onderzoeken of het mogelijk is de geldmiddelen bedoeld voor 
kinderen rechtstreeks aan scholen/en of verenigingen over te maken, zodat het geld zeker 
terecht komt bij diegene voor wie het bedoeld is. 
Wellicht ten overvloede vraagt haar fractie nog aandacht voor de informatie naar de 
doelgroepen. Gebleken is dat er nog te veel onbekendheid bestaat bij de burgers over de 
diverse mogelijkheden. Misschien kan dat ook via de vereniging worden geregeld. 
De VVD-fractie heeft eigenlijk niets toe te voegen aan deze Nota. De fractie is van mening 
dat de inwoners van Tynaarlo blij mogen zijn in een gemeente te wonen waar zoveel inzet  
wordt gepleegd om mensen te laten participeren in de maatschappij. 
De VVD-fractie kan dus instemmen met de nota “Meedoen mogelijk maken”. 
 
De heer Van Es geeft aan dat zijn fractie de Nota ook heeft bestudeerd. In eerste instantie 
leidde dat niet tot erg veel vragen en opmerkingen. Wel is hij benieuwd naar de antwoorden 
op de vragen  
van mevrouw Brinkman en de reactie op hetgeen door de Cliëntenraad naar voren is 
gebracht. In 2e termijn hoopt hij zijn definitieve oordeel te geven. 
 
Mevrouw Zuiker zegt dat de filosofie achter de “Nota Meedoen mogelijk maken” de      
GroenLinksfractie erg aanspreekt. Vooral de opvatting van het begrip armoede namelijk niet 
alleen het hebben van een laag inkomen, maar ook het aspect van sociale uitsluiting en het 
hebben van weinig perspectief ziet de fractie als een belangrijke stap. Het meedoenpact 
waarover in de Nota wordt gesproken ziet haar fractie daarom met belangstelling tegemoet. 
 
Een belangrijk aspect van GroenLinks is de aandacht voor preventie van armoede. Vooral 
voor kinderen ziet haar fractie mogelijkheden in educatie zoals bijv. lessen in budgetteren. 
Wat betreft de financiële instrumenten die de gemeente ter beschikking heeft, vindt haar 
fractie het zeer terecht dat deze ook worden ingezet om kinderen, chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen te helpen om mee te doen in de samenleving. Haar fractie mist 
nog één groep in de Nota dat zijn de mensen die wel werk hebben en van een minimumloon 
moeten rondkomen.  
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Voor gezinnen met deze kinderen zijn er toeslagen, maar haar fractie wil graag van de 
wethouder weten welke financiële instrumenten de gemeente heeft om volwassenen in deze 
groep te ondersteunen 
Verder wacht haar fractie de beantwoording van de overige gestelde vragen af. 
 
De heer Kloos geeft aan dat zijn fractie zich over de Nota heeft gebogen en deze kan er 
heel ver in meegaan. Hij maakt complimenten voor de Nota. Binnen de fractie is er over 
gesproken dat als de raad dit soort stukken krijgt moet er kunnen worden gesproken over 
een voldragen stuk. Een voldragen stuk betekent in zijn optiek dat als de cliëntenorganisatie 
zijn bevindingen brengt richting het college dan moet dat eerst verwerkt worden, er dient 
antwoord op te komen, vervolgens een nagesprek en pas daarna komt het stuk richting de 
raad. Ondanks dat zijn fractie er goed mee overweg kan zou hij het liefst zeggen neem het 
stuk terug en ga eerst met de Cliëntenraad om de tafel en zorg dat de zaken eerst goed 
geregeld worden en dan zien we het de volgende raadsvergadering wel weer. Omdat het 
college een “T” bij het agendapunt heeft geplaatst weet hij niet of dit eventueel 14 dagen kan 
worden opgeschort. 
 
De heer Kremers zegt voor wat betreft de “T” wordt er niet veertien dagen opgeschoven 
maar drie weken.  
Toen we dit stuk kregen had de CDA-fractie niet het gevoel er in de raad over te moeten 
praten want het is een goed stuk. De fractie heeft het stuk op hoofdlijnen   bekeken, dus wat 
minder gedetailleerd dan de woordvoerder van de PvdA, omdat je dan gauw het risico loopt 
uitgebreide discussies te krijgen over de hoogte van geld e.d. In die zin kan zijn fractie zich 
volledig vinden in dit stuk, te meer daar op pagina 18 van het stuk uitgebreid staat vermeld 
hoe je mensen ook op een andere manier wilt motiveren om mee te doen dan alleen maar 
middels het verstrekken van geld, hoe belangrijk ook. 
Hij schrok toen hij zojuist de inspreker van de Cliëntenraad hoorde en begreep dat het 
college niet heeft gereageerd op hun wensen. Hij hoopt van de wethouder te horen dat er  
wel is gereageerd, maar niet naar tevredenheid. Als er helemaal niet is gereageerd dan 
moet je je afvragen wat dan het nut van een adviesorgaan is. In dat opzicht kan hij een 
beetje meevoelen met de heer Kloos van Leefbaar Tynaarlo die zegt dat je in dat laatste   
geval een niet voldragen stuk hebt. De vraag die  
zijn fractie nu heel concreet n.a.v. de inspreker heeft is: “bent u bereid om de 
onduidelijkheden in terminologie in dit rapport te verduidelijken, zodat iedereen die het leest 
ook weet wat er bedoeld wordt en bent u  bereid om extra te kijken naar de volgens de 
Cliëntenraad niet in de Nota genoemde groepen”. Ook GroenLinks noemde er al een. En 
“bent u bereid om nader te kijken naar hun wensen en aanbevelingen”. Wat volgens hem 
ook heel belangrijk is, is te weten wanneer het college denkt te komen met de nota 
Vrijwilligerswerk. Op moment dat die is vastgesteld denkt hij dat er al een heel groot 
bezwaar van de Cliëntenraad is weggenomen richting vrijwilligers. 
De laatste opmerking van de heer Van de Pauvort was dat de Cliëntenraad liever zou 
werken met klantenadviseurs dan met klantmanagers. Uit die opmerking blijkt dat men 
bepaald niet blij is met de manier waarop klanten kennelijk door de klantmanagers worden 
bejegend en behandeld. Hij denkt dat dit een heel duidelijk signaal hoort te zijn richting ISD. 
 
De voorzitter zegt voor alle duidelijkheid, ook richting de wethouder, dat in het stuk staat 
welke adviezen er gevraagd zijn en hoe daarmee is omgegaan. De verduidelijking daarover 
is in de beantwoording wel noodzakelijk omdat er nog al wat misverstanden over bestaan of 
de Cliëntenraad nu wel of niet is betrokken in het geheel. 
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Mevrouw Van den Berg begint over het laatste gedeelte: de adviezen. Ook haar fractie las 
dat de Cliëntenadviesraad al geadviseerd zou hebben, maar hoe? Ook zij wacht op 
antwoord van de wethouder. 
Wat bij haar is blijven hangen op die interessante informatieavond is dat niemand er bij de 
nieuwe situatie op achteruit mag gaan. Als we dat ook vaststellen zijn we klaar. Er zijn 
echter nog wel wat onduidelijkheden. Mocht dit worden aangenomen, dan verwacht zij na 
een jaar wel een evaluatie. De klantmanager is al eerder op de avond met de cliënten aan 
de orde geweest. De benadering door de managers laat wel te wensen over en mensen 
krijgen vaak niet de adviezen die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Zij vraagt daar veel 
aandacht voor. 
Een ander aspect dat op die avond naar voren is gekomen is dat we hier toch wel relatief 
veel te maken hebben met mensen die in een psychiatrische kliniek zijn opgenomen maar 
die toch ook heel graag een traject aangeboden willen krijgen, Degene die daarover sprak 
gaf zijn zorgen aan waarom zijn cliënten geen traject krijgen aangeboden. Dit aspect is nog 
niet naar voren gekomen.  
Het lijkt haar goed ook die mensen mogelijkheid te bieden om ook mee te doen. Ook zij is 
benieuwd naar de antwoorden van de wethouder. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat er al veel is gezegd, waar hij niet veel meer aan kan 
toevoegen. Hij denkt met genoegen terug aan de informatieavond. Die vond hij heel goed. 
Hij was  erg blij met de voorgestelde aanpak. Hij dacht dat de intentie juist was om meer dan 
in het verleden klantvriendelijk  
te gaan opereren. Er is toch een bepaald bewustzijn ontstaan dat het nodig is om cliënten 
als klanten te benaderen.Toen het stuk kwam werd voor hem bevestigd wat we die avond 
hadden gehoord, dus hij was blij en tevreden. Hij is vanavond   wat geschrokken van de 
inspreker. Hij heeft het stuk niet gezien en daarom is bij hem de schrik misschien nog wel 
groter dan bij degenen die het wel gelezen hebben. Hij wacht met belangstelling de reactie 
van het college af. 
 
De heer Assies is geschrokken van de reactie op papier van de Cliëntenadviesraad, hij had 
dat niet verwacht. Volgens hem hebben we het heel interactief aangepakt. We hebben twee 
keer met de verschillende Cliëntenraden op ISD-niveau gesproken en twee keer op lokaal 
niveau. Natuurlijk komen er dingen ter sprake die men anders zou willen. Ook bij een advies 
geldt dat dit niet één op één wordt overgenomen. Wat je uit de reactie van de 
Cliëntenadviesraad kunt halen is dat men argwanend is. Men vertrouwt het niet helemaal. 
Hijzelf denkt dat het college alles heeft gedaan. Er moet vertrouwen zijn dat niemand er per 
definitie op achteruit gaat. De verordening wordt zo samengesteld dat er een goede 
overgangsregeling komt en het college zegt dat iedereen wel wat kan doen. Minimaal een 
scholingsproject volgen, mantelzorg en dergelijke.  Vrijwilligerswerk kun je ook op een heel 
laag niveau definiëren. Dat was ook een beetje het motto van die informatieavond. Eigenlijk 
denkt het college dat de meeste mensen in staat zijn om hoe dan ook te participeren in de 
samenleving. Dat geldt ook voor mensen van Hoog-Hullen. Met dergelijke instanties hebben 
we intensieve contacten, zijn we via ISD en Alescon, in gesprek om te kijken hoe we dit 
vorm en inhoud kunnen geven. Het college denkt dat je op deze manier heel ver komt. 
 
Wat fundamenteel anders is, is dat wij zeggen dat je ook van iemand mag verlangen dat 
deze zelf actief is in de samenleving om als het ware niet alleen financieel ondersteund te 
worden maar ook als het ware deel te nemen aan die samenleving.  
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Dat is een fundamentele koersverandering en dat is bewust gedaan. In de oude regeling 
werd deze t.a.v. van het minimabeleid maar mondjesmaat aangesproken. We hadden een 
pakket, de mensen konden het aanvragen en dat was het dan. Voorlichtingsbijeenkomsten 
en folders hebben dat percentage niet omhoog gebracht. Het is een landelijk verschijnsel. 
Het is een model voor mensen die de regelgeving kennen, maar bij heel veel mensen is het 
niet bekend. 
Vanuit het college is gezegd dat we gezien ons huidige cliëntenbestand veel meer op de 
individuele toer gaan. De tweede verandering is dat iedereen persoonlijke begeleiding en 
advies krijgt. De ISD zal t.a.v. zijn klantbenadering daarop moeten ingaan. Dat vraagt om 
een koersverandering, want tot dusver was het zo dat wij mensen hadden bij de ISD die als 
het ware voorlichtten over allerlei mogelijkheden t.a.v. financiële ondersteuning en mensen 
die begeleidden bij werk. Wij  gaan nu toe naar één begeleider voor alles. Want ook wij 
weten en u bent daar als raad ook van op de hoogte dat één probleem nooit alleen staat in 
deze wereld. 
Als je naar de doelgroep kijkt zijn er altijd multi-problemen. Schulden is een bekend 
fenomeen, andere zorgen zoals moeite hebben met formulieren invullen e.d. vragen 
ondersteuning om iemand als het ware uit dat circuit van armoede te trekken, Het is 
essentieel dat de mensen hun gevoel van eigenwaarde terugkrijgen en daarbij geholpen  
worden en de mogelijkheden zien. Ook t.a.v. mensen met een minimuminkomen. Er zijn 
heel veel landelijke regelingen zoals huursubsidie, zorgpremie, zorgtoeslagen. Er wordt door 
de mensen heel slecht gebruik van gemaakt. Ook daar stimuleren wij in. Humanitas is 
gevraagd mensen te helpen om dit soort regelingen toe te passen en dat loopt goed. Op alle 
terreinen zijn we bezig mensen optimaal gebruik te laten maken van de regels om zichzelf 
als het ware te ondersteunen. 
 
Die achterdocht. Zit er geen addertje onder het gras, dat de gemeente toch stilletjes een 
aantal mensen dat niet in staat is om te participeren in de samenleving tekort te doen. Het is 
de bedoeling dat goed in de Verordening te regelen en men moet er op aan kunnen dat dat 
netjes wordt  
geregeld. Het college wil niet toe naar de oude situatie, van u vraagt geld aan en u krijgt 
extra geld. Dat is passief gebeuren en we willen toe naar een actief gebeuren. Het motto is: 
je doet er wat voor en je krijgt er wat voor. 
 
T.a.v. de kinderen zegt hij dat de toeslag van € 200.-  doorloopt zolang je kind bent, dus ook 
op de middelbare school. Die regeling blijft doorlopen, dus niet alleen maar voor de 
basisschool. Alleen als je naar het vervolgonderwijs gaat krijg je een extra impuls. Er kan 
lang worden getwist of die € 500.- nu wel of niet genoeg is. Bij de evaluatie zullen we in de 
praktijk ontdekken of dat genoeg is of dat we dat omhoog moeten brengen. Er zijn nogal wat 
regelingen omhoog gebracht. We hebben als het ware het niveau naar 120% gebracht, ook 
dat is dus ruimer geworden. We hebben de langdurigheidtoeslag voor chronisch zieken en 
ouderen ingebracht. We hebben dus nogal wat elementen qua kosten omhoog gebracht. We 
zullen eerst moeten kijken hoe dit in de praktijk uitwerkt en we dienen ook met de financiële 
dekking rekening te houden. We moeten nuchter zijn en zorgen dat we het betaalbaar 
houden. In zijn ogen is het zo dat iedereen er een beetje op vooruit kan gaan als hij/zij als 
het ware in staat is om wat dan ook in de samenleving te doen. Voor de groep die daar  niet 
toe in staat is, waarvan wordt gedacht dat het een hele kleine groep is, zullen we zorgen dat 
zij niet de dupe worden van de  nieuwe regeling. In zijn ogen is er optimaal gecommuniceerd 
met de Cliëntenadviesraden.  
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Hij denkt dat er nog een weg te gaan is en dat de praktijk zijn woorden zal ondersteunen dat 
we hier netjes mee omgaan. Daarop is hij als wethouder aanspreekbaar. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Brinkman dat de heer Assies aangeeft dat we netjes met elkaar 
zijn omgegaan. Zij neemt best aan dat dat de intentie is geweest, maar waarom niet hier 
zoals gebruikelijk een aparte paragraaf waarin gereageerd wordt op de adviezen van het 
Cliëntenadviesorgaan, want dat is heel gebruikelijk en dat ontbreekt gewoon. Zij kan zich 
wel voorstellen dat het Cliëntenadviesorgaan denkt dat er niets met hun adviezen is gedaan. 
Dat hiervan niets in de Nota is verwoord lijkt haar niet correct. 
 
Volgens de heer Assies is het net hoe je er tegenaan kijkt. 
Het is dusdanig interactief gegaan dat hij denkt dat qua uitwisseling er heel wat zaken 
aangepast zijn en dat staat ook in de reactie aan de Cliëntenadviesraad. We hebben echt 
wel een aantal dingen aangepast. De procedure qua advisering is onder elkaar iets anders 
afgesproken dan deze is gelopen. Het is rechtstreeks op het bordje van de raad gekomen 
en niet eerst naar het college gestuurd en ook het college was verrast hoe die volgorde 
verlopen is. We hadden daar onderling wat andere afspraken over. Dat laat onverlet, dat het 
niet zo kan zijn dat in het kader van die interactiviteit en het met elkaar in gesprek zijn een 
Adviesorgaan per definitie zijn zin krijgt. Dat gaat hem een stap te ver. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Brinkman dat ook niet bedoeld te hebben. Zij vindt het alleen  
correct om als college aan te geven hoe met adviezen is omgegaan en dat staat niet in de 
Nota. 
 
De heer Assies antwoordt als men kijkt naar zijn beantwoording dat het college niet is 
afgeweken van hun advisering, alleen hebben wij vraagtekens bij een categorie die niet in 
staat is om te participeren. Hij heeft ook op de informatieavond de garantie gegeven dat die  
categorie hoe dan ook in de regeling goed bediend gaat worden. Dat is het maximale wat hij 
kan doen, want je praat  
over uitzonderingen. We moeten voorkomen dat we nu een discussie gaan voeren over de 
Verordening die ook nog in de raad komt, waarin we de puntjes op de i gaan zetten, want 
daar hoort dat thuis. Maar in deze algemene beleidsnotitie waarin je de kaders afspreekt, 
kan dit niet. Dan ga je te ver als je haast op individueel niveau regelingen gaat afspreken. 
 
De heer Kloos reageert en vraagt of de wethouder de zaken kan noemen die direct zijn 
overgenomen door de Cliëntenraad. 
 
De heer Assies zegt dat het gaat om de filosofie. De inspreker heeft gezegd het met de 
principes van de Nota eens te zijn, dus de basisfilosofie daar kan men zich in vinden. Men 
vindt bepaalde bedragen te laag en daar praten we dan over. Er was een  misverstand over 
de € 200.- en dat heeft hij in de beantwoording al recht gezet. Over die € 500.- kun je twisten 
en dat erkent hij ook. Je start ergens mee en op basis van de praktijk kun je kijken of het wel 
of niet voldoende is. Hij zegt er tegenstander van te zijn om  gelijk door te schieten naar de 
andere kant. We hebben nogal wat bedragen verhoogd. Als je het over de hele linie bekijkt 
is de ondersteuning rianter geworden en daar moet ook oog voor zijn. De vrijwilligerspremie 
is er bij gekomen hetgeen ook een forse inkomensondersteuning kan geven. Het college 
heeft gezegd het ruimhartig toe te passen, dus ook de definitie van vrijwilligerswerk passen 
we heel ruim toe, omdat we allang blij zijn als mensen iets doen, hetzij een cursus volgen, 
hetzij beperkt vrijwilligerswerk en dat valt allemaal al onder die categorie.  
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Hetgeen in deze notitie staat zal in bepaalde uitvoeringsregelingen of verordeningen moeten 
worden vastgelegd maar niet in deze kaderstellende notitie. 
 
De uitkompremie voor vrijwilligers  is bewust gekoppeld aan het vinden van betaald werk. Je 
moet ergens een grens stellen. We zijn blij als mensen starten met participatie, maar we 
hopen ook dat mensen op langere termijn in staat zijn een vervolgstap te maken. Omdat we 
daar iets specifieks voor willen doen hebben we dat onderscheid er in aangebracht. 
De definitie van vrijwilligerswerk is in de ogen van het college heel ruim en staat los van de 
WMO. Het gaat er om dat mensen in staat zijn iets in de samenleving te doen en dat mag 
ook best op een vrij laag niveau. Met een gezinsabonnement val je weer terug op de oude 
denkwijze en dat willen we niet, omdat men die € 200.- krijgt. Richting VVD zegt hij dat in de 
Verordening wordt geprobeerd vast te leggen hoe we gaan regelen hoe het geld juist wordt  
uitgegeven. Over de manier van declareren dient nog te worden nagedacht omdat er altijd 
een spanningsveld ligt tussen het een en het ander, omdat je ook zit met de ouderlijke 
verantwoordelijkheid. Daar wordt dus nog op teruggekomen. 
Wat betreft preventie van armoede zegt hij dat als het ware geprobeerd wordt om met de 
mensen in contact te komen en dat is nog een hele opgave. In het verleden hebben we 
gezien dat heel wat mensen van ons onzichtbaar zijn. We zullen heel wat moeten investeren 
in relaties en contacten hetgeen ook geldt voor de ouderen en de chronisch zieken. Door 
huisbezoeken zullen we zicht moeten krijgen op deze doelgroep en in gesprekkeen 
ontdekken wat er allemaal speelt. Op die manier zullen we proberen te voorkomen dat 
mensen als het ware steeds verder in het moeras zakken. 
 
Bij interruptie vraagt mevrouw Van den Berg of de Cliëntenadviesraad een belangrijke rol  
zou kunnen spelen in de contacten met de mensen. 
 
De heer Assies zegt dat dat beperkt is want je zit met heel veel mensen die er zich voor 
schamen. Ouderen en chronisch zieken maken heel weinig gebruik van deze regeling. Die 
mensen zijn niet gewend om de hand op te houden. Onze insteek is nu om in relatie tot de 
WMO te proberen in gesprek met hen te komen en boven water te krijgen wat er speelt. De 
Cliëntenraad kent de mensen die naar de ISD lopen maar die kennen wij ook en dat is niet 
de grootst problematische groep maar het is de groep er omheen die niet zo zichtbaar is. 
We zullen zelf heel veel inspanning moeten leveren en door middel van maatschappelijke 
organisaties en kerken waarmee we in gesprek zijn, proberen daar zicht op te krijgen. Hij 
erkent dat dit een lange weg is. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat het Cliëntenadviesorgaan dus maar een beperkte groep 
vertegenwoordigt. Het Cliëntenadviesorgaan zou eigenlijk breder moeten zijn als je het goed 
zou willen doen. 
 
De heer Assies antwoordt dat dat een volgende discussie is. We hebben een WMO-platform 
en we hebben meerdere adviesorganen en we moeten kijken hoe we dat in de toekomst 
handen en voeten gaan geven. Iedere groep is gehecht aan zijn eigen adviesorgaan en 
allemaal hebben ze hun eigen specifieke punten. Het is ook niet gemakkelijk daar één 
geheel uit te vormen. In het kader van de WMO komt dat terug. 
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Mevrouw Brinkman zegt in eerste instantie gevraagd te hebben in hoeverre je het 
Cliëntenadviesorgaan en ook andere adviesorganen kunt betrekken bij de vorm van 
voorlichten en informatie geven. Zij vraagt of de wethouder bereid is die suggestie mee te 
nemen. 
 
De heer Assies denkt dat er heel intensief contact is met het Cliëntenadviesorgaan. Onze 
beleidsadviseur zit bij alle vergaderingen en er wordt heel interactief gewerkt en op die 
manier proberen we ook zaken helder te krijgen. Hij weet wel dat het altijd beter kan, maar 
qua frequentie en contactmomenten zou hij op dit moment niet weten hoe we het anders 
zouden moeten doen. 
 
De heer Van de Pauvort zegt dat het eerste wat hem verschrikkelijk pijn deed in de 
beantwoording door het college was dat de heer Assies kwam met het woord argwanend. 
Dat is het Cliëntenadviesorgaan helemaal niet, want men wil graag opbouwend meewerken. 
Op 23 april is er een informatieavond geweest. Op 24 april heeft het Cliëntenadviesorgaan    
direct via uw medewerker een vergadering belegd. Toen kregen we te horen dat het stuk op  
6 mei in de raad zou komen. Op het allerlaatste moment hoorden wij dat het niet doorging 
en dat het als definitief stuk in de raad van 22 mei zou komen. 
Aan de medewerkers is gevraagd wat de mogelijkheid was om de eigen wensen nog 
kenbaar te maken. De enige mogelijkheid was om een brief te sturen naar het college  en de 
raadsleden. Er is zodoende alleen maar positief meegedacht. Hij zegt het college volledig te 
vertrouwen. Alleen als we kijken naar de folders die altijd uitgegeven zijn en waarover 
misverstanden gaan komen wil de Cliëntenraad dat zoveel mogelijk zwart op wit zien. Dat is 
de vraag en verder vindt men de Nota  
goed, maar geef ons de zekerheid wat vrijwilligerswerk is en wat chronisch zieken zijn en 
wanneer krijg je bijzondere bijstand. Dat lijkt hem toch niet te veel gevraagd. 
 
Mevrouw Brinkman zegt in 2e ronde dat een aantal zaken duidelijk is geworden in de reactie 
van het college. Wat betreft het interactieve traject zou zij de suggestie willen geven om in 
de Nota duidelijk te maken wat de visie is van het college op de ideeën die het 
Cliëntenadviesorgaan aangeeft. Het is dan helder en duidelijk, want het blijkt nu dat het toch 
niet goed werkt ondanks alle beste bedoelingen die aan zo’n interactief traject ten grondslag 
liggen.  
Die definitievragen komen voor een deel wel, maar zij vraagt het college er wel aandacht 
aan te besteden. 
 
Mevrouw Zuiker heeft nog een opmerking over de bijzondere bijstand voor mensen met een 
minimumloon. Zij heeft van de wethouder begrepen dat het dan gaat om zorgtoeslag en 
huurtoeslag. 
 
De heer Assies  antwoordt dat ook bijzondere bijslag hier deel van uitmaakt. 
 
De heer Kloos zegt gerustgesteld te zijn middels de beantwoording. Wel moeten we het in 
de gaten houden en hij denkt dat de fractie van de PvdA met een goed voorstel is gekomen. 
 
Mevrouw Van den Berg vraagt om toezegging van de wethouder dat er binnen één jaar 
wordt geëvalueerd. Zij neemt aan dat het Cliëntenadviesorgaan ook nog bij de Verordening 
is betrokken. Zij voegt een soort mantra toe “Voor niemand mag de situatie achteruit gaan”. 
Als we dat boven de verordening zetten komt het wel goed, 
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De heer Hoogenboom zegt dat de vraag over de evaluatie die mevrouw Van den Berg heeft 
gesteld, hijzelf gesteld zou kunnen hebben. Hij geeft de wethouder mee om de door de 
inspreker gemaakt opmerkingen toch nog eens te bekijken en mogelijk in de Verordening te 
verwerken. Het blijkt in de 2e termijn van de inspreker dat de soep niet zo heet wordt 
gegeten als deze wordt opgediend. Als er wat verheldering over een aantal zaken kan 
komen lijkt hem dat een goede idee. 
 
De heer Assies antwoordt dat de Cliëntenadviesraad gelijk heeft dat ze verrast waren door 
de procedure. Naar het presidium en de griffie was aangegeven dat het college graag had 
gehad dat  
de afgelopen raadsvergadering eerst informatief zou zijn. Dat was dus het interactieve 
gedeelte en dan had ook de Cliëntenadviesraad in discussie met de raad zijn opvattingen 
kenbaar kunnen maken en deze raadsvergadering zou dan besluitvormend zijn. Het is 
vanuit de kant van het presidium vergeten om dat op de agenda te zetten. Hoe dat kan weet 
hij niet. Van de heer De Jong heeft hij begrepen dat het niet goed gegaan is en daarom 
waren zij verrast en het college ook. Dat is zo’n beetje het spanningsveld. We hadden dus 
een hele open discussie in de vorige vergadering kunnen voeren. Vandaar dat we nu in de 
tijdspanne zitten t.a.v. de invoering van de nieuwe regeling. 
 
Mevrouw Brinkman zegt het wel een beetje te voelen als de zwarte piet bij de raad leggen,  
 
De heer Assies antwoordt dat vanuit het college heel duidelijk naar de raad toe is 
aangegeven dat we het vroegtijdig twee keer zouden behandelen maar het is niet op de 
agenda gekomen. 
 
Mevrouw Brinkman zegt dat het onverlet best in de Nota had kunnen staan of als bijlage er 
bij had gekund. 
 
De heer Assies vindt dat mevrouw Brinkman het niet als een verwijt mag zien, maar het is 
wel de feitelijkheid. 
T.a.v. de verordening zegt hij dat deze dusdanig helder zal worden opgesteld en dat ook de 
Cliëntenadviesraad daarnaar kan kijken en het idee krijgt dat de zaken goed geregeld zijn. 
Een jaar na de invoering zullen we evalueren. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 24 april 2007 besloten. 
 

7. Onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Handelsweg te Tynaarlo. 
 
 Dit punt is van de agenda afgevoerd. 
 
8. Project Maatschappelijke ondersteuning fase 2. 
 

De heer Hoogenboom wil nog iets zeggen over fase 1. De voorlichting voor fase 1 was 
perfect en hij hoopt dat de voorlichting de komende tijd zeker niet minder wordt.  
 
 
 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 22 mei 2007                                                            Pagina 14 van 44                      
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Voor zijn gevoel is het wat stil geworden richting raad als het gaat over de WMO. Er ligt een 
stuk over de WMO ter inzage, doch hij vindt dat dit stuk bij de raad hoort te zijn want de 
WMO is ook voor de raadsleden erg belangrijk, omdat de raadsleden hier vaak over worden 
bevraagd en daar moeten we dan in een groot aantal gevallen ook antwoorden op weten. Hij 
ziet uit naar het binnenkort te verschijnen communicatieplan. Zolang het communicatieplan 
er niet is zou je kunnen volstaan met het projectcontract WMO fase 2 ter beschikking te 
stellen aan de raadsleden. Hij veronderstelt dat de geraamde kosten van € 235.000.- de 
kosten zijn voor 2008 of t/m 2008 vanaf dit moment, dat is hem niet helemaal duidelijk. Wel 
kan hij vaststellen dat het invoeringsbudget nu helemaal besteed is, er moet zelfs geld 
bijkomen vanuit het rolstoelenbudget. Hij vraagt of dan niet het hele rolstoelenbudget 
overgeheveld kan worden naar de WMO, omdat de WVG ook door WMO wordt uitgevoerd. 
Tenslotte vraagt hij hoe het college denkt over de verdere financiering van de invoer de 
komende jaren, want het invoeringsbudget is op en de invoering duurt tot 2011. Hoe denkt 
het college aan het uitvoeringsbudget voor de komende jaren te komen. 
 
Mevrouw Van den Berg sluit zich aan bij de heer Hoogenboom maar wel op grond van de 
ervaring met de 1ste fase, dat dit op eenzelfde gedegen zorgvuldige wijze gaat. Verder wacht 
haar fractie af. Het genoemde communicatie trajectplan is heel wezenlijk voor de hele gang 
van zaken. 
 
Mevrouw Buis sluit zich aan bij mevrouw Van den Berg. Gelukkig lag de evaluatie in de 
leesmap. Daaruit blijkt dat alle betrokkenen waaronder o.a. het WMO-platform en de WMO 
klankbordgroep  
tevreden zijn met het project zoals het in fase 1 is afgelegd. De VVD-fractie gaat er dan ook 
van uit dat fase 2 uiteindelijk tot tevredenheid zal worden afgerond en gaat dan ook akkoord 
met het gevraagde besluit. 
 
De heer Assies zegt dat het klopt dat er een tijdje radiostilte is geweest op dit terrein. Er is 
een moment van bezinning ingelast, zoals dat zo mooi heet. Bekend is dat fase 2 nogal 
veelomvattend is. Eigenlijk kun je zeggen dat alle beleidsterreinen op gebied van welzijn aan 
de orde komen. Dat vraagt een moment van bezinning hoe we daar mee om zullen gaan. Je 
kunt doorhollen en je kunt kiezen voor de korte klap en zeggen we voegen de beleidsvelden 
die we al op papier hebben qua uitwerking samen en maken er een mooi geheel van en we 
doen er een kaftje om en dat is het dan. Wij hebben gezegd dat het goed zou zijn om een 
analyse te plegen en daar hebben we heel lang over gedaan. Die analyse is toch een 
toevoeging, zoals de raad heeft kunnen lezen. Ook Nipo werkt er aan mee en we gaan een 
burgerpanel instellen en praten met allerlei maatschappelijke organisaties, aanbieders en al 
dat soort zaken. Die fase vraagt meer tijd en daarom hebben we de bewuste keuze gemaakt 
om het te laten doorlopen in 2008. Neem de tijd, hol niet gelijk door, maar bezin je voor je 
verder gaat. Dat is tegelijk het antwoord op de vraag van de ChristenUnie. Heel veel zaken 
hebben we al gefinancierd. We zullen moeten afwegen dat datgene wat we nu doen of we 
dat goed doen. Moeten we dat bijstellen, moeten we de middelen gaan verschuiven en 
hebben we extra middelen nodig. Dat kunnen we pas bekijken als we dit traject doorlopen 
hebben. Ook deze fase zal heel interactief zijn met allerlei betrokkenen zowel burgers als 
maatschappelijke organisaties en de raad.  
Dat vraagt nog veel discussie omdat het gaat om een heel breed beleidsterrein. Getracht 
moet worden diverse beleidsterreinen die nu nog op zichzelf functioneren te integreren 
zodat ze elkaar als het ware gaan versterken. 
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T.a.v. de financiering zegt hij dat het echt gaat om ontwikkelingskosten. Gedacht is hoe 
kunnen we voorkomen dat we extra geld nodig hebben. We hebben toch wat creatiever 
rondgekeken en op zich is het wel grappig dat we bij de rolstoelen uitkomen, maar op deze 
manier kunnen we voorkomen dat we een extra krediet aan de raad moeten vragen en zijn 
we in staat om dit traject op deze manier aan te pakken. De uitvoeringsgelden hebben we 
nu ook al en we zullen in het totaal moeten bekijken of we voldoende hebben. 
Hij denkt dat we op deze manier een goede interactieve periode tegemoet gaan. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 1 mei 2007 besloten. 
 

9. Vaststellen beeldkwaliteitplan Zuidoevers Zuidlaardermeer. 
 

Mevrouw Van den Berg heeft het dossier bekeken. Het zag er prachtig uit maar aan het eind 
was er een brief van Het Drentse Landschap. Zij heeft zich er over verbaasd dat die in een 
heel laat stadium bij de hele situatie is betrokken. Zij hebben een paar wezenlijke 
opmerkingen gemaakt. Zij vraagt het college of die opmerkingen ook nog deel uitmaken van 
het plan. 
Zij hebben een opmerking gemaakt over een bijzonder object als gebouw dat niet goed 
zichtbaar moest zijn vanaf het meer. Het moest landschappelijk ingebouwd worden en daar 
kun je de nodige vraagtekens bij zetten. Vervolgens ging het over de beplanting op wallen, 
omdat er alleen maar struiken zijn gepland en zij wilden ook graag bomen. Dit lijken haar 
zinvolle opmerkingen om aan het college mee te geven. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat het beeldkwaliteitsplan nu wordt vastgesteld. Natuurlijk 
kun je het gedachtegoed dat hier wordt verwoord in de verdere uitwerking nog meenemen, 
maar dat maakt dan geen onderdeel uit van het beeldkwaliteitplan zoals het nu wordt 
vastgesteld. Dan dien je amendementen in te dienen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 13 februari 2007 besloten. 
 

10. Vaststellen bestemmingsplan “Zuidlaren-Sprookjeshof”. 
 
De heer Kalk zegt dat het een lange geschiedenis is. Er is al eerder in de raad over 
gesproken en  het is in behandeling geweest bij de Raad van State en uiteindelijk zal de 
raad moeten wikken en wegen. We hebben geen nieuwe situatie, maar een bestaande 
waarbij uitbreiding wordt voorgestaan met name in de uitvoering van een slecht weer 
accommodatie. De fractie van de PvdA heeft met name gekeken naar het aspect van de 
behandeling van de bezwaren bij de Raad van State en de punten die daarbij zijn 
aangemerkt eventueel nog te verbeteren.  
Zijn fractie vindt dat in dit voorstel dat in voldoende mate is gelukt. Het is altijd arbitrair waar 
precies de grenzen liggen, maar zijn fractie denkt dat het college zich heeft ingespannen om 
het ook voor de omgeving zo goed mogelijk in te passen en zijn fractie zal instemmen met 
het voorstel. 
 
De heer Stel zegt dat ruimtelijke ordening processen over het algemeen lang duren. Wat 
betreft de Sprookjeshof door verschillende omstandigheden wel erg lang. 
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De Spookjeshof is een mooi bedrijf en dat moet zich aanpassen aan de eisen en wensen 
van de tijd en daar is ruimte voor nodig. Dat neemt niet weg dat je niet zorgvuldig om moet 
gaan met de wensen van de omwonenden. Naar de mening van zijn fractie is dat heel 
zorgvuldig gebeurd. Dat heeft uiteindelijk nog vijf zienswijzen opgeleverd, maar de Raad van 
State heeft in het verleden  opmerkingen gemaakt en hij denkt dat het nieuwe voorstel 
volledig tegemoet komt aan die opmerkingen en wat betreft de zienswijzen waar gesproken 
wordt over geluidsoverlast en de aanplant van bomen en het voldoende afstand houden tot 
de bewoning er in het nieuwe voorstel voldoende aan wordt voldaan. 
De VVD-fractie kan instemmen met het voorgestelde. 
 
De heer Brink zegt dat zijn verhaal in grote lijnen overeenkomt met hetgeen door de PvdA 
en de VVD al is gezegd. Het is een lang traject, waarbij verschillende belangen tegen elkaar 
afgewogen moeten worden en die soms strijdig zijn met elkaar. Enerzijds de ondernemer die 
wil uitbreiden en zijn bedrijf wil ontwikkelen en anderzijds omwonenden die dan overlast 
ondervinden. Geluid vanuit de Sprookjeshof is er altijd al geweest en dat zal waarschijnlijk 
niet minder worden. Zijn fractie denkt  dat gezien alle toezeggingen die zijn gedaan en 
maatregelen die genomen worden in het bestemmingsplan alles binnen de perken blijft en 
binnen de normen. De fractie van Gemeentebelangen kan zich vinden in het voorstel. 
 
De heer Hoogenboom denkt dat aan de zorgvuldigheid is voldaan. Om voor zichzelf de zaak 
helder te krijgen is hij maar eens een uurtje Sprookjeshof gaan doen. Hij heeft in zich 
opgenomen wat er gaat gebeuren. Hij meent dat wat daar gaat gebeuren uiteraard goed is 
voor de ondernemer maar ook goed voor de gemeente Tynaarlo en met name voor 
Zuidlaren, want de Sprookjeshof krijgt toch wat meer inhoud. De overlast voor de buren is 
dat ze best wel eens kinderen zullen horen maar dat is niet ’s avonds want om 19.00 uur 
sluit het geheel. Wat de lichtinval en geluidshinder betreft is er volgens hem niets aan de 
hand. 
 
De heer Meerman zegt dat in het verleden de GroenLinksfractie tegen de uitbreiding van de 
Sprookjeshof heeft gestemd, omdat zijn fractie bezorgd was dat uitbreiding te veel overlast 
zou geven. Bij het voorliggend plan denkt zijn fractie dat er voldoende rekening is gehouden 
met eventuele overlast. De gevolgen zijn geminimaliseerd. Brede groenstroken worden 
aangelegd om geluidshinder tegen te gaan. Voor zijn fractie is dat een reden om nu akkoord 
te gaan met het voorstel. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat ook D66 in het verleden tegen deze uitbreiding was, omdat 
je hier de vraag moet stellen of er grenzen zijn aan de groei. 
Het heeft twee kanten n.l. voor de ondernemer die uit wil breiden, maar ook voor de 
woonomgeving. De gemeente is teruggefloten door de Raad van State omdat de 
onderbouwing vanwege de geluidsoverlast onvoldoende was. Haar fractie heeft het hele 
plan zorgvuldig bekeken en de zorgvuldigheid van het college dat alles onderbouwd heeft, 
komt ook nadrukkelijk naar voren. Wel erg boud wordt gesteld dat dit bestemmingsplan het 
woon- en leefklimaat van de omgeving niet aantast. De omwonenden zijn hiervan niet 
overtuigd. Zij zeggen dat een Sprookjeshof of een vergelijkbaar iets op een afstand van 300 
meter of 200 meter van een stil woongebied zou moeten liggen. Wat ook speelt is dat het 
niet de huidige situatie is die de heer Hoogenboom nu heeft meegemaakt maar er komt een 
heel ander regime van spelen en gebruik. Het is nu van 1 april – 1 oktober, maar dan is het 
het hele jaar rond. Er ontstaat dus een totaal andere situatie.  
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Haar fractie heeft dit afgewogen en kan niet meegaan met dit voorstel omdat de fractie er 
niet van overtuigd is dat het woon- en leefklimaat niet aangetast wordt. Wel is haar fractie 
benieuwd naar het vervolg omdat dit nog jaren gaat duren. 
 
De heer Kosmeijer bedankt voor de reacties.  
 
Met de aantekening dat de fractie van D66 tegen het voorstel is wordt conform het voorstel  
van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2007 besloten. 
 

11. Brief SKID Kinderopvang en antwoordbrief college  en 
12.  Vaststellen beleidsregels subsidies peuterspeelzalen. 
 

Mevrouw Hofstra zegt dat aanleiding om te komen tot dit agendapunt was een ingekomen 
brief van Skid, een commercieel bedrijf dat kinderopvang verzorgt in onze gemeente.  
Skid zet vraagtekens bij de wijze waarop Trias alle peuterspeelzalen onder haar hoede heeft 
gekregen en zij maakt zich zorgen over de nieuw ontstane situatie:  
- is de gemeente in deze wel voldoende onafhankelijk geweest? 
- is er met de nieuwe situatie nog wel sprake van eerlijke concurrentie? 
In de raadsvergadering van 6 februari van dit jaar, heeft de VVD fractie vragen hierover 
gesteld aan het college.  
Besloten is toen dit punt te agenderen en hierover met elkaar te debatteren. Dat moment is 
dus nu aangebroken.  

 
Destijds heeft haar fractie het college verzocht, om ter voorbereiding op de behandeling van 
vandaag, een stuk voor te bereiden, waaruit de volledige procesgang zou moeten blijken, de 
overwegingen én de door het college hierin gemaakte keuzes. Toegespitst op openheid en 
transparantie, met aandacht voor openmarktwerking en eerlijke concurrentie. 

 
Haar fractie kan concluderen dat het gelukt is om het punt te agenderen, maar dat het 
helaas niet gelukt is ter voorbereiding hierop een stuk te ontvangen van het college met 
antwoorden op de door haar fractie gestelde vragen. 
 
Dit wijkt af van wat was afgesproken en van wat is vastgelegd in de notulen van de 
raadsvergadering van 6 februari 2007. 
Helaas heeft haar fractie in aansluiting daarop moeten ervaren dat ook de vele vragen zoals 
haar fractie die heeft neergelegd bij de ambtelijke ondersteuning, tot op heden, 
onbeantwoord zijn gebleven. 

 
Dat heeft de voorbereiding niet eenvoudiger gemaakt, maar de uitdaging om dit hele proces 
transparant te maken, wel vele malen groter. Dat zult u begrijpen. 

 
Inhoudelijk zegt zij dat vanaf 2004 de peuterspeelzalen, de gemeente Tynaarlo en Trias met 
elkaar in overleg zijn over een professionaliseringsslag binnen het peuterspeelzaalwerk.  
Trias vervulde hierin een adviserende trekkende rol. 
Een half jaar geleden zijn alle zelfstandige peuterspeelzalen in onze gemeente bestuurlijk 
overgenomen door Trias. Deze overname vond plaats onder regie van de gemeente. En 
vanaf het moment van overname, verhoogde de gemeente de subsidie voor 
peuterspeelzaalwerk substantieel. Voor 2007 ontvangt Trias heel concreet 48% meer dan de 
zelfstandige peuterspeelzalen ontvingen in 2006.  
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De gemeente heeft deze overname niet openbaar aanbesteed. Het aanbod van Trias niet 
vergeleken met eventuele andere aanbieders uit onze gemeente of zelfs nog daarbuiten. 
Blijkbaar heeft het college er simpel voor gekozen om Trias toe te staan al deze 
peuterspeelzalen over te nemen en de gewenste subsidie uit te betalen. 
En nu vanavond, verzoekt het college ons ook nog de aangepaste versie van de concept 
beleidsregels subsidies peuterspeelzaalwerk vast te stellen.  

 
De belangrijkste wijziging hierin is dat er binnen een straal van 4 kilometer, rondom een al 
bestaande peuterspeelzaal, geen nieuwe peuterspeelzaal voor subsidie in aanmerking komt 
en daarbuiten slechts als er een groep van 14 peuters bij elkaar is verzameld. 

 
Het college stelt zich in de verzonden brieven en de reacties op de inspraak op het 
standpunt dat de huidige situatie een “normale” zou zijn:  een open transparante markt met 
eerlijke concurrentie en gelijke kansen en gelijke behandeling voor een ieder. Een nieuwe 
aanbieder hoeft zich slechts te houden aan de beleidsregels. 

 
Maar wat betekent dat “houden aan de beleidsregels”? 
De VVD-fractie heeft de huidige situatie in beeld gebracht en heeft de gevolgen van de 
besluiten van het college gevisualiseerd, in de hoop dat dit zal leiden tot een meer 
realistisch inzicht bij het college en mogelijk zelfs een verandering in standpunt. 
U heeft inmiddels allen een kaart ontvangen. Duidelijker dan dit kaartje kan zij het met 
woorden niet vertellen. 

 
Op het kaartje is de gemeentegrens ingetekend en naast de gemeentegrens ook alle 
peuterspeelzalen. Volgens de beleidsregels, alles is op schaal, is een cirkeltje getrokken van 
hemelsbreed 4 kilometer. 
Deze cirkels geven het gebied aan waarbinnen volgens onze beleidsregels, geen andere 
peuterspeelzaal in aanmerking komt voor een subsidie. Nou ja behalve dan voor Trias, want 
die heeft binnen verschillende cirkels wel 2 of zelfs  3 peuterspeelzalen die gesubsidieerd 
worden. 
Blijft over alles wat buiten de cirkels valt, maar binnen de gemeentegrens. Dat is een open 
markt, maar dan moeten we allemaal wel erg goed zoeken. Daar is eigenlijk niets of niets 
noemenswaardigs. Maar als je vervolgens toch nog een plekje kunt vinden moet je eerst 
nog wel even 14 peutertjes verzamelen. En met één blik op deze kaart kunnen we allen zien 
dat het zelfs met het beste vergrootglas een onmogelijkheid zou zijn. 

 
Of wij als VVD-fractie nu van links of van rechts naar dit kaartje kijken, middels de door u 
voorgestelde beleidsregels, is de markt van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Tynaarlo 
een volledig dichtgetimmerde gesloten markt.  
Geen open marktwerking, geen concurrentie, geen gelijke behandeling voor verschillende 
aanbieders en daaruit voortvloeiend ook een oneerlijke basis voor de commerciële 
kinderopvang. 

 
En in die gesloten markt zien we Trias zitten, op rozen, relaxed achterover leunend, 
genieten van de wijze waarop ons college zijn uiterste best doet, om de monopoliepositie 
van Trias te beschermen tegen de grote boze buitenwereld. Tegen iedere potentiële 
concurrent.  
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Haar fractie begrijpt hier helemaal niets van. Waarom krijgt Trias om te beginnen al deze 
peuterspeelzalen cadeau? Heeft het college zich wel gerealiseerd wat de consequenties zijn 
van dit besluit? 
-  92% marktaandeel in peuterspeelzaalwerk voor Trias, geografisch verspreid door de hele 
gemeente en going concern. Goedkope huisvesting op toplocatie in de school of vlak 
daarnaast,  meubilair, personeel en peutertjes zitten al in de groep) 
-    verzekerd van het uitblijven van enige concurrentie 
-   slechts even jaarlijks doorgeven aan de verantwoordelijke wethouder, hoeveel de 
subsidie het komend jaar moet worden verhoogd 
-    en met de Haagse aandacht voor kinderopvang is deze markt momenteel zeer 
dynamisch. 

 
Zij vraagt waarom het college zo tegen concurrentie op deze markt is? Nu de subsidie 
verandert van subsidie per groep naar subsidie per bezet peuteruur is concurrentie, toch het 
risico van de ondernemer?  
Trias heeft met deze overname de mogelijkheid gekregen om verspreid door de hele 
gemeente Tynaarlo, een stabiele basis te bouwen om haar commerciële opvang bij te laten 
aansluiten, onder dezelfde naam, vanuit dezelfde sector op dezelfde (goedkope) locatie. 
 
Ter illustratie geeft mevrouw Hofstra een voorbeeld. 
De peuterspeelzaal is ‘s morgens peuterspeelzaal in een gesubsidieerde huisvesting en 
wordt tussen de middag – als alle peutertjes thuis weer op bed liggen - gebruikt als opvang 
voor TSO, de tussenschoolse opvang. Een vorm van kinderopvang die volledig commercieel 
is. Vette winst voor Trias, want er zijn geen huisvestingskosten meer en die worden in de 
tarieven wel doorberekend, dan wel de tarieven kunnen veel  lager dan de tarieven van de 
collega’s die TSO eigenlijk ook wel zouden willen aanbieden.  
In beide gevallen is er sprake van oneerlijke concurrentie, in het voordeel van Trias. En dat 
dus niet op één locatie maar verspreid door de hele gemeente. 

 
We zijn toch allen voorstander van open marktwerking, van eerlijke concurrentie en van 
gelijke behandeling en van een onafhankelijke opstelling van het college? 
Van een college dat verantwoordelijkheid neemt voor zijn taak waaronder ook valt het 
waarborgen van een eerlijke en open marktwerking. 
1. Zij vraagt waarom heeft het college bijv. niet gekozen voor een procedure waarbij Trias 
als adviseur werd ingehuurd en betaald in het ontwikkelingstraject om dan vervolgens 
openbaar aan te besteden. 
2.Hoe waarborgt de gemeente nu marktwerking in de sector kinderopvang? 
3.Hoe waarborgt de gemeente eerlijke concurrentie? 
4.Hoe controleert de gemeente of de subsidiestroom sec toekomt aan de peuters? En hoe 
voorkomt u dat de computers die gesubsidieerd zijn niet ook gebruikt worden voor de 
commerciële opvang. 
 
De VVD fractie stelt zich op het standpunt dat we in de gemeente Tynaarlo moeten streven 
naar eerlijke concurrentie, open marktwerking. Openbaar aanbesteden, waar moet, maar 
ook waar het kan! Voor alles, dus ook voor peuterspeelzaalwerk of andere subsidie 
gerelateerde activiteiten. 
 
Wat kunnen wij als raad nu nog aan de huidige situatie veranderen? 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 22 mei 2007                                                            Pagina 20 van 44                      
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

De overname door Trias heeft al plaatsgevonden en kan, naar zij vreest, niet meer 
ongedaan worden gemaakt. 
Wat we wel kunnen doen is ons ongenoegen uiten over de wijze waarop het college deze 
professionaliseringsslag van het peuterspeelzaalwerk heeft uitgevoerd. Het voelt voor haar 
fractie als selectief weggeven van zeer waardevolle cadeaus, zoals een monopoliepositie in 
een beschermde gesloten markt. 
De VVD fractie is van mening dat het college hierin onvoldoende zorgvuldig heeft 
gehandeld. Dat had anders gekund en zelfs ook anders gemoeten. 
Haar fractie ervaart het als storend dat het college zijn standpunt blijft herhalen en in zijn 
beantwoording aan derden, formeel onjuistheden benoemt, of aantoonbaar niet overziet wat 
de gevolgen zijn van zijn eigen besluiten. 
 
Zo schrijft het college in de brief aan Skid ”wanneer een aanvrager van peuterspeelzaalwerk 
voldoet aan de gemeentelijke beleidsregels subsidies peuterspeelzalen, dan kan een 
dergelijke voorziening voor subsidie in aanmerking komen. Dit geldt ook voor Skid”.  
Zij zou het bijzonder knap vinden als het college kan aangeven hoe het voor Skid dan 
mogelijk zou kunnen zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Feitelijk kan het dus niet. 
 
Wat we als raad ook kunnen doen en dat is het volgende agendapunt en volgens de VVD-
fractie ook zouden moeten doen, is de beleidsregels zoals ze nu voorliggen niet vaststellen. 
Minimaal zouden de beleidsregels zodanig moeten worden aangepast zodat we onze markt 
in Tynaarlo kunnen heropenen en dat er weer een situatie ontstaat van eerlijke concurrentie. 
Graag hoort zij de mening van de andere fracties en een reactie van het college. 
 
Mevrouw Bomhof zegt dat haar fractie kennis heeft genomen van de brief van mevrouw 
Goorhuis van Skid kinderopvang en het antwoord van het college en de toelichting die wordt 
gegeven bij de agendapunten 11 en 12. 
Het startsein voor de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk, de betreffende 
bestuur/ managementbedrijfsvoering, kwaliteit e.d. werd in feite in 2003 gegeven met het 
meerjarenplan voor het beleid voor 0 tot 6 jarigen in de nota “Geef ze de ruimte”. 
Op één na, Oudemolen, hebben de besturen van de peuterspeelzalen, in het algemeen 
bestaand uit goedwillende druk bezette vaders en/of moeders het aanbod van Trias 
aangenomen om als trekker in het proces te fungeren. Er moest bijv. ook een bedrijfsplan op 
tafel komen. Logisch van hen om dan gebruik te maken van de expertise en know how van 
een vertrouwde instelling als Trias. En, verstandig van de gemeente om dit initiatief geheel 
over te laten aan het bestuur van de peuterspeelzalen. Haar fractie is het eens met het 
college dat het peuterspeelzaalwerk geen concurrent is van de kinderopvang. Het gaat om 
twee totaal verschillende zaken. Het peuterspeelzaalwerk wordt gesubsidieerd vanuit het 
jeugdbeleid, terwijl kinderopvang een commerciële instelling is. Uit de toelichting op 
agendapunt 12 blijkt dat ieder die een peuterspeelzaal wil starten, dus ook Skid, in 
aanmerking kan komen voor subsidie van de gemeente, mits aan de gemeentelijke 
beleidsregels wordt voldaan en een afstand van minimaal 4 km wordt aangehouden. 
Volgens de informatie van haar fractie is dit bestaand beleid en geen  nieuw beleid. Het 
peuterspeelzaalwerk is volgens haar fractie geen markt, maar het gaat om collectieve 
voorzieningen. Haar fractie is het eens met de afstand van 4 km tot een reeds bestaande 
peuterspeelzaalgroep want het gaat niet aan om te kunnen concurreren met behulp van 
belastinggeld. Het gaat bij een peuterspeelzaal om leefbaarheid en sociale cohesie. Haar 
fractie heeft 2 vragen.  
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De 1ste is dat voor haar fractie het tijdstip wat mistig blijft waarop bekend werd dat Trias zich 
aanbood als voortrekker en was dat voor alle kinderopvangorganisaties in de gemeente   
redelijkerwijs mogelijk geweest kenbaar te maken dat zij deze functie eventueel ook 
ambieerden. 
Ten 2de ,het college geeft aan toe te gaan naar kostendekkendheid van de tarieven voor 
huur van de gemeentelijke gebouwen. Dan zullen er geen scheve posities meer bestaan 
voor de verschillende partijen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Wanneer zal dit 
gebeuren? Aangegeven wordt in de nabije toekomst, maar dat is een beetje vaag. Haar 
fractie vindt dat dit wel spoedig zou moeten gebeuren. 
 
De heer Kloos zegt met belangstelling te hebben geluisterd naar het verhaal van de VVD-
fractie. Door mevrouw Hofstra wordt aangegeven dat er oneigenlijk is aanbesteed. 
Dat is wat hij uit het verhaal opmaakte. Als aantoonbaar gemaakt kan worden dat er 
oneigenlijk is aanbesteed t.a.v. de kinderopvang dan kan de hele zaak opnieuw op de rit. 
Juridisch bekeken zou het kunnen. Uw verhaal zou dan pas iets moois krijgen als dan zowel 
het Skid als Trias kunnen inschrijven op het totaal. Richting de PvdA zegt hij dat gezegd is 
dat Oudemolen de enige is die buiten het Triasverhaal valt, maar volgens hem is ook 
Zuidlaarderveen niet in handen van Trias. 
 
Volgens mevrouw Hofstra staat deze laatste wel op de kaart. 
 
De heer Kloos zegt dat punt 11 en 12 zijn gecombineerd. Hij vraagt wat het advies van de 
VVD is in deze zaak, omdat het een zaak is die de raad aangaat. Is het de bedoeling dat de 
beide punten worden uitgesteld? 
 
Mevrouw Hofstra geeft aan dat niet zo te hebben gezegd. Zij zou willen aanbevelen de 
beleidsregels zoals die voorliggen liever niet vastgesteld te zien, want dan hebben we een 
dichtgetimmerde markt. 
 
De heer Kloos begrijpt dat het beter is om dit terug te trekken en dat het college wordt 
gevraagd terug te komen met een aangepast voorstel. 
 
Mevrouw Hofstra antwoordt dat er verschillende methoden bestaan om dat invulling te 
geven. 
 
Als dat zo is dan wacht de heer Kloos dat af. 
 
De heer Hoogenboom wil mevrouw Hofstra een paar vragen stellen. Hij vraagt of mevrouw 
Hofstra het belang van Trias niet miskent. Trias is de welzijnsstichting in onze gemeente. 
Het peuterspeelzaalwerk is een gevolg van wat de welzijnswet de gemeente voorschrijft. De 
gemeente is in dat verband ook subsidiegever. Vindt u het dan zo vreemd dat de gemeente 
als subsidiegever in dit verband sturend bezig wil zijn bij de peuterspeelzalen? 
Peuterspeelzaalwerk is een gesubsidieerde werksoort. Hij denkt dat je daar uiterst 
voorzichtig mee om moet gaan. Bovendien leest hij ook nog in de stukken dat wat nu 
gebeurd is, peuterspeelzalen in één organisatie Trias, dat dit vooral ook op initiatief is van de 
besturen van de respectievelijke peuterspeelzalen. Hij vraagt zich toch af wat daarvan het 
bezwaar zou kunnen zijn. Wel is hij het met mevrouw Hofstra eens dat als er andere 
aanbieders in de markt zijn dat deze dan qua prijs zouden moeten kunnen meekomen. Dat is 
één van de redenen dat de huur van de gebouwen kostendekkend gaat worden.  
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Dat is althans het streven en wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Hij heeft vandaag van 
de afdeling begrepen dat de eerste stappen al gezet zijn. 
Wel is hij er voorstander van dat Trias zo snel mogelijk, anticiperend op het kostendekkend 
maken van de lokalen, alvast gaat kijken naar marktconforme prijzen. Dan is er al een stuk 
eerlijkheid ingebouwd. Wel zouden ze zich moeten realiseren dat de subsidies dan weer 
onmiddellijk omhoog moeten. Of dat is wat we wensen is voor hem de vraag. 
 
Mevrouw Hofstra antwoordt op de eerste opmerking “de gemeente sturend bezig” dat het 
meer is dan alleen een subsidiezaak. Zij heeft aangegeven dat als de peutertjes vlak bij de 
lagere school zijn dan is de link naar de commerciële opvang zo aanwezig. Zij heeft zojuist al 
gezegd: de peutertjes er uit, de commerciële opvang er in. Dat maakt hoe dan ook dat de 
peutertjes en de peuteropvang één onderdeel worden of zijn van de commerciële opvang. 
 
De heer Hoogenboom vraagt of mevrouw Hofstra dit hard kan maken dat de 
peuterspeelzalen en de peuteropvang op dit moment onderdeel zijn van de commerciële 
opvang. 
 
Mevrouw Hofstra antwoordt dat het niet een onderdeel van is, want die dingen zijn juist net 
van elkaar gescheiden, maar in Den Haag worden op dit moment plannen gemaakt om al die 
dingen samen te voegen zoals voorschoolse opvang, naschoolse opvang, tussenschoolse 
opvang en dat begint dan al bij de peutertjes: alles in één vestiging. 
Als je nu als aanbieder van peuterspeelzaalwerk al geografisch verspreid over de gemeente 
zit op toplocatie is de overstap naar commerciële opvang maar een heel klein stapje. 
Het is dus niet alleen de peutertjes, maar het is ook de locatie. Daarnaast is zij van mening 
dat het gaat om gemeenschapsgeld. De subsidie in deze is verhoogd, dus dat betekent dat 
we als gemeente meer uitgaven hebben gedaan. Zij vindt dat we dan ook een soort plicht 
hebben om rond te vragen wie dit anders kan doen en wat het dan kost. 
 
De heer Hoogenboom interrumpeert en vraagt of mevrouw Hofstra zoekt naar de 
goedkoopste partij. 
 
Mevrouw Hofstra legt uit te zoeken naar de meest optimale prijs/kwaliteit verhouding. 
 
De heer Hoogenboom zegt niets tegen een commerciële peuterspeelzaal te hebben, maar in 
het stuk  staat duidelijk dat het college aan wil geven dat we continuiteit en professionaliteit 
willen. Het wordt niet aangegeven hoe, want dat is een zaak voor partijen en daar is niks mis 
mee. Als er ruimte zou komen vandaag, morgen of over 10 jaar dan is het prima dat Skid 
meedoet of wie dan ook. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat we dan toch hetzelfde willen. Alleen vindt haar fractie het zo 
jammer dat de ruimte nu al verdeeld is. 
 
Volgens de heer Hoogenboom willen we misschien wel hetzelfde alleen de beschuldigingen 
richting het college kan hij in dit verband helemaal niet plaatsen. 
 
Mevrouw Zuiker zegt dat de fractie van GroenLinks eerst nog even de beantwoording van de 
wethouder wil afwachten. Mevrouw Hofstra zei dat de belangrijkste wijziging van de 
beleidsregels van de peuterspeelzalen de 4 km grens is. Ook haar fractie heeft net zoals de 
fractie van de PvdA begrepen dat dat gewoon bestaand beleid is. 
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Mevrouw Hofstra antwoordt dat dat zo zou kunnen zijn. Zij heeft gevraagd naar de 
belangrijkste wijzigingen. Ergens in de stukken heeft zij gelezen dat dit de belangrijkste 
wijziging was.  
Dan is zij abuis. Daarnaast is er nog de wijziging van de subsidievorm. Ook als dat zo zou 
zijn dan blijft de situatie dus gelijk. 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat ook de CDA-fractie met belangstelling heeft geluisterd naar 
het betoog van mevrouw Hofstra. Volgens haar fractie werd toch eigenlijk het college ter 
verantwoording geroepen door de VVD. Het leek meer op het recht van interpellatie dan op 
een debat met de raad. Dat er bij de VVD zelf nog heel veel vragen open liggen wijst er op 
dat men nog lang niet alle antwoorden heeft gekregen. Haar fractie mist duidelijk de 
discussiepunten en haar fractie heeft zich verder in de zaak verdiept en de beleidsregels 
voor de subsidie peuterspeelzalen gelezen en haar fractie kan zich daarin vinden. 
 
Mevrouw Van den Berg heeft gemerkt dat er een onduidelijke afbakening is van 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Daar ligt de link waar nou precies de verschillen 
ontstaan en waar de overeenkomsten. Vooral omdat mevrouw Hofstra duidt op de plek waar 
al dat werk plaatsvindt, zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk lijkt het haar goed om 
juist die afbakening helder te houden. Als raad hebben we dat meerjarenplan in 2003 
vastgesteld en zij vraagt of een hernieuwing in het beleid gewenst is. De kaders dienen in elk 
geval duidelijk gesteld te worden. Kinderopvang en  
peuterspeelzaalwerk zijn twee heel verschillende categorieën. De een is gesubsidieerd en 
de ander commercieel. 
 
De heer Van Es zegt dat zijn fractie zich bij agendapunt 11 best iets kan voorstellen zoals de 
VVD dat aangeeft. Zijn fractie heeft de indruk dat sommige zaken op welzijnsgebied wel heel 
erg automatisch bij het Trias lijken terecht te komen. Een stukje marktwerking, concurrentie 
op dat gebied zou volgens zijn fractie zeker niet verkeerd zijn. Met betrekking tot agendapunt 
12 zegt hij dat mevrouw Bomhof, als zij al gelijk heeft, heeft aangegeven dat de 4 km grens 
bestaand beleid is. Mocht daar bezwaar tegen bestaan dan zou dat al beduidend minder 
zijn. Evenals de constatering van de VVD, die op zich heel leuk is gevisualiseerd met de 
kaart erbij, had zijn fractie de conclusie al getrokken dat de eerste mogelijkheid waar een 
stukje marktwerking zou kunnen plaatsvinden de wijk Ter Borch zou zijn. Zoals hij begrijpt is 
die ook al voorzien. Er blijft dus niet zo heel veel over. 
Een stijging van 48% is op zich wellicht opmerkelijk. Je zou je kunnen afvragen als we straks 
naar kostendekkende huurprijzen gaan of we dan een soort vestzak/broekzak situatie 
krijgen. Ook zijn fractie is benieuwd naar de antwoorden op de gestelde vragen.  
 
De heer Kosmeijer zou willen voorstellen om dit overzicht behoudens het logo in het 
jaarverslag op te nemen en daaronder aan te geven dat de gemeente Tynaarlo er in 
geslaagd is om een  basisvoorziening peuterspeelzalen in de gemeente voor elkaar te 
krijgen. Dat is de eerste conclusie die hij trekt uit het overzicht dat we hebben gekregen. Hij 
meent dat echt oprecht omdat hij vindt dat dat één van de basisprincipes is geweest die is 
gemaakt, met het onderscheid van aan de ene kant de kinderopvang en aan de andere de 
peuterspeelzalen. Een ieder die zegt dat dat onderscheid diffuus is heeft het echt niet 
begrepen, want het is kristalhelder. 
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Wat diffuus is in deze discussie is het feit dat er een aantal instellingen zijn die zich richten 
op de commerciële tak, zijnde de kinderopvang en dat er één instelling is, zijnde Trias, die 
zich op verschillende terreinen binnen de gemeente beweegt. Al sinds jaar en dag op het 
gebied van welzijnswerk en ook op de kinderopvang en ook op de peuterspeelzalen. Er 
wordt gezegd dat de woordvoerster van de VVD niet begrepen heeft welke aantijgingen zij 
had geuit richting het college. Hij weet dat wel. Een van de dingen  is dat het college niet 
heeft voldaan aan de vraagstelling die in de richting van het college is gegaan. Hij wijst de 
VVD erop dat in de notulen van de betreffende raadsvergadering wethouder Kosmeijer daar 
ook heeft gezegd dat bij de beantwoording van al die vragen dat we dat ook kunnen doen en 
dat we daarvoor het agendapunt kunnen opvoeren in de raadsvergadering, maar dat dit wel 
gezien moet worden tegen de achtergrond dat de gemeente niet heeft aanbesteed. Nu 
kunnen we wel een uitgebreide discussie gaan voeren over het aanbestedingsbeleid van de 
gemeente en of de procedures die gelden bij het aanbesteden van dit soort zaken wel goed 
gevolgd zijn. We hebben niets aanbesteed dus kan hij niet verantwoorden of procedures 
inzichtelijk maken die we niet hebben gevolgd. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Hofstra dat in de notulen staat dat u inderdaad antwoord zou 
geven. Vervolgens ging u heel snel door met het aangeven dat u niet heeft aanbesteed. 
Samengevat zegt zij dat het college geen antwoord heeft gegeven op alle vragen die zijn 
gesteld en die we eigenlijk beantwoord zouden hebben gekregen ter voorbereiding op deze 
vergadering. 
 
De heer Kosmeijer zegt toch niet de raad te kunnen informeren over procedures als er niet is 
aanbesteed. Wat er in de brief staat die het college aan Skid heeft verzonden en welke 
diende als agendapunt voor de behandeling zoals die nu plaatsvindt, heeft alleen te lang 
geduurd, dus heeft het college de brief inmiddels met instemming van de raad verzonden 
aan het Skid. In die brief is helder aangegeven en dat schetst hij hier nu nog eens weer in 
het kort dat het college met de vaststelling van het jeugdbeleid 12- “geef ze de ruimte” een 
professionaliseringsslag wil maken op het gebied van peuterspeelzalen. Dat kost geld en 
daar is geld voor beschikbaar. Alvorens die professionaliseringsslag gemaakt wordt en die 
subsidie verstrekt kan worden moet er zicht op zijn dat die slag inderdaad gemaakt wordt. 
Het college heeft daarvoor een ronde gehouden bij alle      peuterspeelzalen. We hebben 
daar individueel met de peuterspeelzaalbesturen gesproken en wij hebben gevraagd wat de 
knelpunten zijn en hoe die professionaliseringsslag er uit zou moeten zien. Een van de 
punten die bij al die peuterspeelzaalbesturen naar voren kwam was dat zij welhaast 
bezweken onder de druk en het juk van allerlei Arbovoorwaarden voorschriften waaraan 
voldaan moet worden en aan de verplichtingen die gelden aan het werkgeverschap wat zij in 
formele zin zijn voor alle begeleiders. 
 
Mevrouw Hofstra vraagt of het college die zelfstandige stichtingen ook diezelfde verhoogde 
subsidie heeft aangeboden? Dat lost ook een hoop op. 
 
De heer Kosmeijer heeft de doelstelling meegekregen dat vanuit die professionaliseringsslag 
daaropvolgend een hogere subsidie verstrekt kon worden. Het college heeft gezegd  zicht te 
moeten krijgen op die professionaliseringsslag en dan kan ook de subsidie daaraan 
gekoppeld worden. 
Dat is de trap die we hebben gezet en de fases die we hebben opgebouwd. 
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In de gesprekken met de peuterspeelzaal zijn de knelpunten helder verwoord en op basis 
daarvan hebben we gezegd of het verstandig is om te kijken of wij niet tot een 
samenvoeging kunnen komen om te zorgen dat die besturen meer body krijgen en meer die 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daar zitten alle peuterspeelzalen aan tafel en daar zit 
dan ook Trias bij aan tafel want die doet peuterspeelzaalwerk. Trias heeft zich toen 
opgeworpen omdat zij een grotere instelling zijn en bereid zijn om onderzoek te doen en 
werkzaamheden te verrichten die het mogelijk maken dat dat onder één vlag bij hen kan 
plaatsvinden. Als gemeente hebben we daarbij gezeten, maar absoluut niet de regie 
gevoerd, zoals mevrouw Hofstra heeft gesteld. Wel is gezegd dat het college daarbij zit 
omdat er belang is bij een goede regeling zodat die professionaliseringsslag die we met de 
raad hebben afgesproken ook gerealiseerd kan worden. 
De besturen hebben gewikt en gewogen en uiteindelijk is het grootste deel van de 
peuterspeelzalen akkoord gegaan met het onderbrengen van hun peuterspeelzaal bij Trias. 
Daar zijn voorstellen voor neergelegd en van enige aanbestedingsprocedure is geen sprake. 
Als mevrouw Hofstra dan vervolgens het college verwijt dat daar niet is ingegrepen dan zou 
hij niet weten waar hij zou moeten ingrijpen en op welke manier. 
 
Bij interruptie vraagt mevrouw Hofstra of de heer Kosmeijer zich als wethouder ook 
verantwoordelijk voelt voor die open marktwerking en eerlijke concurrentie en gelijke 
behandeling. U kunt wel zeggen het onderscheid tussen peuterspeelzalen en de 
commerciële opvang is duidelijk. Die is ook duidelijk,  
maar u ziet ook de overlap en de verlengstukken van elkaar en hoe het een zo gemakkelijk 
gebruikt kan worden om in het ander te scoren. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt als we het dan hebben over eerlijke concurrentie, moet je dan 
niet stellen dat de concurrentieslag door anderen al is verloren door niet zo breed in te 
zetten, daar waar Trias dat wel heeft gedaan. Hij gaat daar niet over en spreekt daar ook 
geen waardeoordeel over uit. Maar op moment dat wij de peuterspeelzalen in de volle 
breedte uitnodigen voor een overleg om te komen tot een professionaliseringsslag en om te 
komen tot een samenwerkende onderbrenging in één stichting dan is dat het vervolg en dan 
komt er uit dat het in dit geval Trias is. Hij voelt zich daar echt niet verantwoordelijk voor en 
ook niet moreel verantwoordelijk. Noch wat de uitkomst is, noch dat het college daar had 
moeten ingrijpen om eerlijke concurrentie te bewerkstelligen. Het is gegaan zoals het is 
gegaan en daar is volgens hem niets mis mee. Ook nog even vanuit de gedachte dat we het 
hier niet hebben over kinderopvang, zijnde een commerciële activiteit waar het bij past om 
concurrentie toe te passen. We hebben het hier over een gesubsidieerde markt van 
peuterspeelzalen, vanuit een inhoudelijke doelstelling die we met elkaar hebben vastgesteld 
van wat we met het jeugdbeleid 12- willen bereiken. Daar maakt dit onderdeel van uit en om 
dat mogelijk te maken zet het college subsidies in om die doelstelling ook gerealiseerd te 
krijgen. Dat is de uitkomst en hij is heel erg gelukkig met het feit dat wij nu mogen 
constateren dat de gemeente Tynaarlo bijna 100% dekking heeft van haar grondgebied als 
het gaat om de peuterspeelzalen. 
De basis is, maak onderscheid tussen enerzijds kinderopvang en anderzijds 
peuterspeelzalen en dan hebben we het er echt over dat de subsidiestromen op een goede 
manier worden weggezet.  
 
De 4 km grens is wat dat betreft inderdaad ook een soort beschermingsmaatregel dat juist 
die concurrentie er niet toe gaat leiden dat we twee keer een halve krijgen. Die 4 km grens 
zat ook al in de oude regeling.  
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Wat gebeurt er nu bij de kinderopvang, daar gaat de 4 km grens er uit, want dat is 
commercieel, want dat is concurrentie daar mag het plaatsvinden. Maar de peuterspeelzalen 
waarvoor wij belastinggeld, overheidsgeld inzetten om een inhoudelijke doelstelling te 
realiseren daarvoor wil het college reguleren en daar stellen we een grens aan van 4 km. 
 
Mevrouw Hofstra vraagt een schorsing. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
Band 2 
De voorzitter hervat de vergadering. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat haar fractie ook heeft geluisterd naar de inbreng van de andere 
fracties en de beantwoording door het college. Wel grappig hoe de wethouder begon met 
zijn enthousiasme over het plaatje dat is ook wel weer leuk. Feitelijk heeft hij ook gelijk. We 
moeten als gemeente trots zijn op het goede bereik van het peuterspeelzaalwerk. Waar we 
hier vanavond over spraken was de procedure. 
De wethouder heeft aangegeven dat er gesprekken zijn gevoerd en er was geen andere 
aanbieder dan Trias. Zij geeft nog mee dat de wereld niet stopt bij deze gemeentegrens en 
daarbuiten zijn nog  
vele andere aanbieders. Als VVD-fractie wordt zeer veel waarde gehecht aan kwaliteit van 
peuterspeelzaalwerk. Dat staat ook buiten de discussie en is ook uitgebreid beschreven in 
de beleidsregels of de kwaliteitsregels van het peuterspeelzaalwerk. Daarnaast hecht haar 
fractie aan   openmarktwerking. Zij vraagt de wethouder wat wij nu eigenlijk als gemeente 
verliezen als we die 4 km grens weer laten vallen. In de voorsituatie was het zo dat er 
gesubsidieerd werd per groep. Als er dan een concurrent bijkomt met een klein groepje 
kinderen dan kost dat weer veel geld. Maar nu de subsidie wijzigt van subsidie per groep 
naar subsidie per bezet peuteruur zou het ons als gemeente toch niet uitmaken of het 
peutertje in zaaltje 1 of zaaltje 2 zit. Dus wat worden wij als gemeente hier minder van. Zoals 
gezegd is de VVD voorstander van marktwerking, want het scherpt partijen en het leidt over 
het algemeen tot een hoger kwaliteitsniveau tegen concurrerende prijzen en dat is in de 
markt van de subsidieverstrekking voor ons als gemeente weer een plusje. 
De VVD-fractie heeft daarom toch besloten een amendement in te dienen op de 
voorgestelde beleidsregels. 
 
Amendement 
(artikel 35 reglement van orde  voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad der gemeente Tynaarlo) 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo 
 
In vergadering bijeen op 22 mei 2007  
 
Besluit: 
 
Het voorstel: conceptbeleidsregels subsidies peuterspeelzalen, zoals gepresenteerd onder 
agendapunt 12 van de raadsvergadering van 22  mei 2007 
Te wijzigen in: het laten vervallen van punt 2 onder IV Subsidiegrondslag en –vorm; zijnde: 
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“Een nieuwe peuterspeelzaal komt voor subsidie in aanmerking als er binnen een straal van 
4 kilometer geen andere peuterspeelzaal aanwezig is en wanneer er minimaal 14 kinderen 
zijn aangemeld. Een nieuw te subsidiëren peutergroep mag door een bestaande 
peuterspeelzaal worden gestart wanneer er 10 kinderen zich hebben aangemeld” 
 
Vries, 22 mei 2007 
 
Ondertekend door de heren Stel en Pieters en door de dames Buis en Hofstra. 
 
De voorzitter zegt dat het ingediende amendement deel zal uitmaken van de 
beraadslagingen. 
 
Mevrouw Bomhof zegt zoals uit haar eerdere betoog viel te beluisteren dat haar fractie vindt 
dat het bij een peuterspeelzaal gaat om een collectieve voorziening en als er te veel 
groepjes zouden ontstaan het te duur zou worden. Zij vindt dat je elkaar niet gaat 
beconcurreren met behulp van subsidie, zeg maar belastinggeld. Haar fractie is tegen het 
amendement. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat het toch niet klopt wat mevrouw Bomhof aangeeft, omdat er wordt 
betaald per bezet uur en niet per groep. De subsidie is gebaseerd op ieder uurtje dat er een 
groep aanwezig is. 
 
Volgens mevrouw Bomhof  kun je wel nagaan dat als er te weinig peutertjes op een groep 
zijn en vlak erbij is weer een groep dan kan dat nooit kostendekkend zijn. Het gaat bij 
peuterspeelzaalwerk niet om marktwerking maar om een collectieve voorziening. 
 
De heer Van Es zegt dat bij hem ook de vraag over bleef van wat zijn nou precies de 
gevolgen als we die 4 km zone zouden loslaten. Het gaat hem om de mogelijke financiële 
gevolgen, want die interesseren hem op dit moment het meest. Nadat hij daar antwoord op 
heeft gekregen gaat hij kijken wat zijn fractie doet met het amendement. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat in de eerste ronde is gevraagd naar de kostendekkendheid van 
de ruimten. Er zal intern overleg plaatsvinden om een tijdslijn af te spreken. Daarna wordt de 
raad ingelicht wanneer nadere informatie verwacht kan worden. 
Blijft over het amendement. Als je kijkt hoe de systematiek nu is opgebouwd en je kijkt sec 
naar de  financiële consequenties dan zullen de gevolgen niet groot zijn, omdat je inderdaad 
per peuter en per peuteruur de zaak subsidieert. Waar het ten principale om gaat is of je de 
marktwerking wilt laten gelden voor een voorziening die je als basisvoorziening in je 
gemeente gaat organiseren en waarvoor je gemeenschapsgeld, als zijnde subsidie, verstrekt 
om dat mogelijk te maken.  
 
We moeten met de gelden die we inzetten de maximale kwaliteit behalen. Doel is het op een 
hoger niveau brengen van die peuterspeelzalen. Je loopt het risico dat op moment dat je die 
4 km grens loslaat je daarmee de concurrentie binnenhaalt en vervolgens krijgt dat de 
aantallen kinderen die zo’n peuterspeelzaal bezetten op een lager niveau komt te liggen 
waardoor de kwaliteit niet gehaald kan worden. Dan hebben we uiteindelijk het paard achter 
de wagen gespannen en hebben we onze beleidsdoelstelling om juist tot een hoger 
kwaliteitsniveau te komen achterwege gelaten. 
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Bij interruptie zegt mevrouw Hofstra dat de wethouder nu angst uitspreekt voor de kwaliteits-
verlaging, maar iedere nieuwe aanbieder moet toch gewoon voldoen aan de 
kwaliteitsnormen en de kwaliteitsregels want daar hebben we ook aparte nota’s voor 
opgesteld. Die angst lijkt haar niet echt gegrond. Haar fractie is van mening dat door de 
marktwerking de kwaliteit juist wel wordt verhoogd en dat is inderdaad wat we allebei willen. 
 
De heer Kosmeijer betwijfelt dat want op het moment dat je die concurrentie erin brengt de 
kwaliteit niet hoger wordt, want het aantal kindertjes dat gebruik gaat maken van de 
peuterspeelzaal zal niet groter worden. Dat betekent dat de spoeling dunner wordt en dat het 
moeilijker wordt het kwaliteitsniveau te halen. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat de peutertjes misschien nog wel meer aandacht krijgen omdat de 
groepjes zo gezellig klein zijn. 
 
De heer Kosmeijer noemt dit een naïeve gedachte want hij denkt dat als een 
peuterspeelzaalgroep te klein is en dat is nou net waar we tegenaan lopen in het huidige 
bestek, dat die kwaliteit dan niet op een voldoende manier gewaarborgd wordt. Ook niet als 
het gaat om de uren die extra besteed worden om het kind te kunnen volgen en vast te 
leggen in dossiers. Dat is een van de dingen die in het beleidsdocument zijn verwoord en dat 
je daarmee die slag mist. En vervolgens zul je moeten ingrijpen omdat het kwaliteitsniveau 
niet meer gehaald wordt en dan vervolgens moet je wel constateren dat het totale 
kwaliteitsniveau in deze  gemeente op een lager niveau is komen te staan dan nu het geval 
is. 
 
Bij interruptie zegt de heer Van Es dat de wethouder aangaf dat hij met gemengde 
gevoelens kijkt naar marktwerking bij basisvoorzieningen. Hij noemde het voorbeeld van 
sportvoorzieningen. Hij kan zich van nog niet zo lang geleden een situatie voorstellen dat we 
ook bij een basisvoorziening, het ophalen van afval, wel die marktwerking hebbeen 
geïntroduceerd. Op het punt van marktwerking is hij het niet eens met de wethouder. Het 
kwaliteitsaspect daar kan hij zich wel iets bij voorstellen. 
 
De heer Kosmeijer zegt moeten we nu ook nog verschil maken tussen zaken die we 
aanbesteden en zaken die we subsidiëren. Volgens hem subsidiëren we de afvalverwerking 
en het ophalen van het afval niet. Dat kost wel geld, daar zijn we het over eens, maar dat is 
een heel andersoortige discussie dan als het gaat om subsidieverstrekking aan een aantal 
groeperingen die binnen deze gemeente een basisvoorziening als zijnde 
peuterspeelzaalwerk neerzetten. 
 
De voorzitter constateert dat bij agendapunt 11 de gevraagde discussie is gevoerd. Daar 
hoeft verder geen besluit over te worden genomen. 
 
De voorzitter brengt het amendement dat is ingediend door de VVD eerst in stemming. Het 
amendement behelst het laten vervallen van punt 2 onder IV subsidiegrondslag en 
subsidievorm. 
 
De fracties van de VVD en Leefbaar Tynaarlo steunen het amendement, zodat het 
amendement is verworpen. 
 
De voorzitter stelt voor de beleidsregels subsidies peuterspeelzalen vast te stellen. 
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Voor het vaststellen zijn de fracties van de ChristenUnie, Gemeentebelangen, CDA, 
GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en de heer Kloos van Leefbaar Tynaarlo, zodat het 
voorstel is aangenomen. 

 
13. Beleid Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning 2007. 
 
 Dit punt is al behandeld onder punt 6. 
 
14. Jaarverslag 2006 en Jaarrekening Grondbedrijf 2006.  
 

De heer Kalk wil enkele opmerkingen maken. Hij heeft nog een kleine aanbeveling in de 
richting van de accountant en zijn speerpunten en ook nog een soort algemene conclusie. 
In de 1ste plaats een paar opmerkingen n.a.v. dit jaarverslag. Hij neemt tegelijkertijd de 
weergave van het grondbedrijf mee. 
Over Kranenburg-Zuid maakt zijn fractie de opmerking dat men het gevoel heeft dat dat 
helemaal niet opschiet. U bent al geruime tijd als college in onderhandeling en zijn fractie 
maakt zich wat zorgen. Uiteindelijk is het voor onze gemeente ook van groot belang dat die 
ontwikkeling plaatsvindt. Er wordt dus nogmaals op spoed aangedrongen. 
 
Het 2e punt is de risicoreserve van het grondbedrijf. Het college heeft in een van de 
opmerkingen aangegeven dat er een keuzemogelijkheid is voor wat betreft de risico’s van 
het grondbedrijf. We zouden kunnen terugvallen op de algemene reserve calamiteiten, maar 
je kunt ook een risicoreserve binnen het grondbedrijf zelf creëren. Het college doet daar nog 
geen uitspraak over en hij neemt aan dat dit binnenkort in de nota over het grondbedrijf wel 
aan de orde zal komen. Vooralsnog heeft zijn fractie een voorkeur voor een risicoreserve 
binnen het grondbedrijf. 
 
De lopende programma’s als het gaat om de ruimtelijke ordening. Hij las vanmorgen een  
artikel in de krant met ook een bijdrage van het CDA voor wat betreft de woningbouw in 
onze gemeente. De PvdA heeft ook zorgen over de voortgang van een aantal projecten. 
Zowel bestemmingsplannen als meer in het bijzonder projecten die al geruime tijd in 
behandeling zijn. Hij denkt daarbij o.a. aan de Nieuwe Akkers, Tienelswolde, Komplan 
Eelde, met als gemeenschappelijk aanzetpunt toch de uitdaging om voor diverse groepen in 
deze gemeente te kunnen bouwen. En inderdaad de tijd schrijdt voort en als we niet 
oppassen is er weer een groot deel van deze regeerperiode op lokaal niveau voorbij en dan 
is de vraag hoeveel er nu feitelijk gebouwd is. Zijn fractie ziet de discussie met het college 
over het aansturen van al die plannen graag op korte termijn tegemoet. 
 
Het college heeft al eens toegezegd het begrip “lokaal” voor wat betreft de invulling van 
Vriezerbrug nog nader te preciseren, maar tot op dit moment is dat zijn fractie niet gebleken. 
Hij wil dit gedeelte afsluiten met de opmerking dat de totale indruk van de jaarrekening met 
de bijgeleverde stukken eigenlijk wel heel positief is. We hebben te maken met een degelijke 
gemeente die in het algemeen zijn zaakjes goed op orde heeft. 
 
Dan voor wat betreft het werk van de accountant. Hij heeft een lijstje gezien met een aantal 
aandachtspunten. Zijn fractie wil er twee uitkiezen n.l. de WMO en het weerstandsvermogen 
en het aanvullend onderzoek als speerpunten daartoe willen beperken.   
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Het kan niet zo zijn dat je zo’n lijst maar langer en langer maakt, maar zijn fractie vindt ook 
dat de gemeentelijke organisatie gewoon een eigen kwalitatieve verantwoordelijkheid heeft 
om zaken goed te doen. Of het nou gaat om de verkoop van woningen of het gaat om het 
bijhouden van de lijst van reserves. Hij denkt dat je in principe er vanuit moet gaan dat er 
kennis van zaken moet zijn om dat zelf te doen. Zijn fractie vindt niet dat al dat soort kleinere 
punten op die lijst moet, want je moet steeds kijken wat daarvan de toegevoegde waarde is 
en de prijs, want die accountant zal dat wel niet allemaal voor noppes doen. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat het college erin is geslaagd om ons zonder Eindejaarsnota nu de 
Jaarrekening aan te bieden. Het is een lijvig rapport, gevuld met veel cijfertjes en een 
toelichting op die cijfertjes. De verantwoording van het college over 2006 zowel qua 
voortgang als qua financiën. Verder hebben we ook een toelichting bij de Jaarrekening      
ontvangen als zijnde een helder geschreven samenvatting waarin de interpretatie van het 
college goed is verwoord. 
Verder hebben we als raad onze accountant ingezet om de Jaarrekening te controleren. Die 
controleert de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen, de redelijkheid van de 
door het college gemaakte schattingen en evalueert het algehele beeld van de jaarrekening. 
Net als in 2004 en 2005 heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor 
zowel getrouwheid als ook rechtmatigheid. Daarom hiervoor felicitaties aan het college van 
de VVD-fractie. De heer Kalk van de PvdA zei het ook al; als gemeente doen we het 
eigenlijk wel goed. 
Met deze goedkeurende verklaring kunnen wij er als raadsleden dus ook van uitgaan dat de 
werkelijkheid overeenkomt met de beschrijving in de Jaarrekening. Uiteraard onderschrijft 
haar fractie de aandachtspunten die de accountant voor ons heeft geformuleerd. 
Aandacht voor de veelheid aan reserves en de doelstellingen daarvan; dan weer een 
reserve op te heffen. Aandacht voor nieuwe projecten als de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.  
 
Hoe kunnen we deze projecten beheersbaar houden en hoe houden we inzicht in 
ontwikkeling van kosten en komen we met budgetten uit. Aandacht ook voor ons 
aanbestedingsbeleid en wat te doen met overige delen van kredieten. Hierin ziet haar fractie 
zeker ook een taak voor ons als raadsleden om kritisch te kijken bij het meegeven van de 
kaders aan het college. Natuurlijk voelt de VVD-fractie zich door de accountant ook erg 
gesteund in de gevraagde aandacht voor – daar is ie weer - het kwantificeren van het 
leegstandsvermogen. Het college wordt al ruim een jaar gevraagd om ons 
weerstandsvermogen te kwantificeren, maar helaas hebben we ook in deze Jaarrekening 
moeten constateren dat de risico’s slechts kwalitatief beschreven zijn, waardoor de hele 
paragraaf weerstandvermogen eigenlijk niet zo heel veel zegt. Wederom vraag de VVD-
fractie daarom aandacht van het college voor de verdere ontwikkeling van de paragraaf 
weerstandsvermogen met als doel om naast de weerstandscapaciteit ook de mogelijke 
risico’s te kwantificeren, zodat de cijfers tezamen een nieuwe informatiebron kunnen 
vormen. 
In onze gemeentelijke nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement is al een 
systematiek beschreven om te komen tot dit kwantificeren. Zij vraagt de wethouder of de 
komende Voorjaarsnota al een eerste indruk geeft in kwantiteiten uitgedrukt.  
Inhoudelijk heeft de VVD-fractie de volgende zaken kunnen afleiden. Het college rapporteert 
over het jaar 2006 Algemeen een goede voortgang van werkzaamheden. In een aantal 
gevallen zijn planningen verschoven wegens ziekte, zwangerschapsverlof of onderbezetting 
van personeel. 
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De financiële voordelen die hierdoor ontstaan zijn daarom ook incidenteel van aard. Intern is 
veel aandacht voor Administratieve Organisatie en Interne Controle. De afwijkingen die zijn 
ontstaan op programmaniveau tussen begroot en daadwerkelijk gerealiseerd zijn wat de 
VVD-fractie betreft in de Jaarrekening voldoende verklaard en beargumenteerd. Het 
uiteindelijke resultaat blijkt € 400.000.- positiever te zijn dan volgens de laatste aangepaste 
begroting. Grotendeels incidenteel van aard, maar het college heeft ingeschat dat ongeveer 
€ 100.000.- structureel voordeel is op de programma’s. Met de OZB discussie nog vers in 
gedachten zouden we dat geld nog wel eens heel goed kunnen gebruiken. Het jaar 2006 
laat t.o.v. 2005 geen grote verschillen zien. In de financieringspositie van de gemeente zijn 
geen bijzondere ontwikkelingen. Wel is duidelijk te zien dat de activiteiten rondom 
grondexploitaties een grote impact hebben op de exploitatie en de financieringspositie. 
Tussentijdse informatie rondom het Grondbedrijf vindt haar fractie erg belangrijk.  
De jaarrekening van het Grondbedrijf heeft de VVD-fractie ervaren als een overzichtelijke 
jaarrekening. Als gemeente die een actieve grondpolitiek voert hebben we een groot risico 
genomen met plan Ter Borch. Nu eindelijk genereert het plan ook inkomsten en worden de 
risico’s kleiner. Desondanks deelt haar fractie de uitgesproken zorg over de voortgang in het 
bouwen en maakt zich zorgen over de jaarlijkse bijdrage van € 500.000 uit het Grondbedrijf. 
Tenslotte vraagt de VVD-fractie het college of de verwachte nieuwe wet op de Ruimtelijke 
Ordening ons een voordeel voor het plan Vries-Oost zal opleveren. Kunnen we daardoor 
sneller bouwen? 
Ter afronding zegt zij dat de VVD-fractie akkoord gaat met de voorgestelde bestemming van 
het resultaat van 2006 en het nemen van de voorgestelde genoemde besluiten rondom de 
exploitaties. 
 
De voorzitter geeft aan dat in het besluit staat vaststellen van het Jaarverslag 2004 dat moet 
natuurlijk 2006 zijn. 
 
De heer Van Es wil eerst namens de fractie van Gemeentebelangen de organisatie 
feliciteren met het opnieuw verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring, zowel 
voor de getrouwheid als de rechtmatigheid. Vermeldenswaardig is ook dat de accountants 
tijdens de behandeling van de technische vragen op 7 mei een pluim uitdeelden aan de 
organisatie inzake het algemene beeld dat men heeft van onze gemeente. We scoren 
bovengemiddeld goed. We doen het dus allemaal nog niet zo slecht als je het zo bekijkt. 
 
Zijn fractie heeft er voor gekozen om de bijdrage te beperken tot de Jaarrekening. Het 
houden van uitgebreide politieke  beschouwingen stelt zijn fractie wel uit tot de behandeling 
van de Voor jaarsnota. 
Zijn fractie heeft de Jaarrekening en het Jaarverslag met interesse doorgenomen en  kennis 
genomen van het behaalde resultaat. Echt schokkende dingen is de fractie niet 
tegengekomen en constateert dat het positieve verschil t.o.v. hetgeen ons in de Najaarsnota 
werd voorspeld goed wordt verklaard. Het behaalde voordeel heeft grotendeels een 
incidenteel karakter. Zijn fractie is benieuwd naar de doorwerking naar 2006 en facilitair 
2007 en de jaren die daarop volgen. 
Zijn fractie kijkt met belangstelling uit naar de behandeling van de analyse die het college 
gaat geven bij de Voorjaarsnota. Ook verwacht zijn fractie dat er op dat moment meer 
inzicht zal zijn in wat de algemene uitkering voor onze gemeente gaat betekenen. Bij de 
behandeling van de Najaarsnota heeft zijn fractie al een aantal opmerkingen gemaakt op het 
gebied van ondervindingen die gedaan zijn t.a.v. de concerncontroller.  
Daar is nu weer de aanbeveling van de accountant bijgekomen n.a.v. de interne controle en 
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de controle in de Jaarrekening. Uit de reactie die het college erop geeft blijkt dat het college 
serieus van plan is daarnaar te kijken en wat mee te doen. Dat stelt zijn fractie tot 
tevredenheid en de ontwikkelingen in deze zullen worden gevolgd. Met name de 
ontwikkelingen rondom de grondexploitatie hebben de bijzondere aandacht.   
Wat betreft de bestemming vraagt hij of de € 15.000.- voor het Noordelijk Indoor Concours 
deel uitmaakt van de eventuele € 40.000.- of niet. 

    Zijn fractie kan met het een en ander instemmen. 
 

De heer Meerman zegt dat we voor de 3de maal een goedkeurende verklaring hebben 
ontvangen van getrouwheid en rechtmatigheid. Dat mag geen toevalligheid meer zijn. De 
gemeente Tynaarlo beheerst haar financiële processen. Natuurlijk zijn er nog wel op- en 
aanmerkingen. De accountant heeft er een aantal geplaatst, maar door het management 
wordt daar adequaat op gereageerd en je kunt merken dat er een streven is naar 
verbetering. 
Het resultaat is goed; een voordeel van € 2 miljoen t.o.v. de begroting. De financiële  
situatie van de gemeente Tynaarlo wordt dan ook terecht als goed gekwalificeerd. Een beter 
compliment kun je niet wensen. 
De GroenLinksfractie gaat akkoord met de voorgestelde bestemming  van het resultaat. 

 
Er zijn nog een aantal op- en aanmerkingen geplaatst over het Grondbedrijf. Zijn fractie gaat 
er vanuit dat die in de Nota over de inrichting van de organisatie aan de orde zullen komen. 
Daarop vooruitlopend zegt hij over het risico van de reserves van het grondbedrijf dat de 
voorkeur van zijn fractie uit gaat om die binnen het Grondbedrijf zelf te plaatsen. 
 
Een compliment voor de programma’s die er dit jaar ook weer beter uitzien. De tabellen zijn 
allemaal goed gevuld en de voortgang ligt goed op schema. Zijn fractie vindt wel dat alles 
wat daar wordt gemeld niet altijd even goed aanspreekt. In het Programma 26 over sport 
wordt een opmerking geplaatst over de energiekosten van de openlucht baden. Waar niets 
over wordt gezegd is dat de zwembaden extra baten hebben gehaald van € 7.000.- in het 
afgelopen jaar. Dat is voor hen toch een hele prestatie en daarmee hebben de 
openluchtbaden ook wel de hoogste kostendekkendheid behaald van alle sporten. Dat is 
een gegeven dat we graag meenemen naar de discussie over de zwembaden. 

 
De heer Kloos zegt dat de raad heeft aangegeven dat zolang er geen afwijkingen 
plaatsvinden die het bedrag van € 866.000.- overschrijden, de rekening kan worden 
goedgekeurd met de handtekening van de accountant. 
De handtekening staat er onder dus nemen we aan dat de rekening in orde is bevonden en 
kan de toets zowel bij de raad als de provincie glansrijk doorstaan. 
Daar kunnen we het dus bij laten, maar hij bedacht het toch anders te doen. 
 
Allereerst wil hij de steen des aanstoots aan de voorzitter overhandigen. U, zo hebben we 
begrepen in uw beantwoording aan Leefbaar Tynaarlo, wenst niet in te grijpen in het 
ontsieren en vernielen van de entree van dit huis van de burgers door enkele jongeren. Hij 
roept de jongeren massaal op het voorportaal dus te gebruiken als hangplek en eventueel 
de ramen op te leuken met prachtige graffiti kunstwerken. De gemeente zal niet ingrijpen 
maar zal dit soort zaken gedogen. Maar dat kan je eigenlijk als raadslid niet zo zeggen. 
Toch heeft hij al een stuk steen bij zich en er liggen er nog meer, waarmee hij wil aangeven 
dat dit huis langzaam afbrokkelt. 
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Als hij terugkomt op de bevindingen van de accountant dan zien we enkele zaken weer 
terug komen. De vraag is wat is het nut hiervan. We hopen dat het college zorgdraagt dat 
opmerkingen zoals het verkeerd aanbesteden -niet Europees- niet meer voorkomt. Verder 
verzoekt zijn fractie dat het college voortaan over de bestemmingsreserves apart 
verantwoording aflegt. Dit zoals de accountant op bladzijde 8 heeft verwoord. 
Wat betreft de verbeterslagen zoals het beter op elkaar aansluiten van de langlopende 
investeringen die zijn begroot en de investeringen zoals dit in de praktijk gaat, daarvan 
neemt zijn fractie aan dat dit door het college wordt opgepakt. Wederom maakt de 
accountant de opmerking dat het college de raad eerder en beter op de hoogte dient te 
brengen als het gaat over de verschillen van de diverse budgetten. Uit de interne 
beoordeling blijkt dat 15 van de 29 onderzochte afwijkingen tussen het begroten en de 
realisatie niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan de raad worden gemeld. Daar kan dus 
een verbeterslag worden gemaakt. 
 
We zijn rijk en zullen de komende jaren met een positief saldo de jaarrekening kunnen 
afsluiten. Dat is de ondernemingsraad ook niet ontgaan. Zij vragen het gehanteerde 
koffiegeld af te schaffen. Dit is ingevoerd om de rekening uit de rode cijfers te houden. Dank 
zij dit offer van het personeel is dit dan ook gelukt. Van onze kant kan daar uitvoering aan 
worden gegeven als het maar koffie van Douwe Egberts of Kanis en Gunnik is t.a.v. de 
werkgelegenheid. 
Het jaarverslag neemt zijn fractie voor kennisgeving aan. Natuurlijk is daar wel het een en 
ander over te vertellen, maar dat is gekakel achteraf. 
 
Hij sluit af met een vraag aan het CDA. We lazen hun opmerkingen in de media als zou de 
gemeente een tekort hebben van € 1,5 miljoen en als hij het goed heeft ook nog structureel.  
Het college geeft aan eenmalig een positief saldo van € 2 miljoen te hebben. In andere 
stukken kon je lezen dat er in elk geval tot 2010 gezien structureel een positief saldo zal 
zijn.  Boekhoudkundig zit hij dit jaar met het verhaal van het CDA en dat van het college dus 
met een verschil van € 3.4 miljoen. Hij zegt nooit een kei in rekenen geweest te zijn, dus 
vraagt hij het CDA dit ons eens fijn uit te leggen. Want als deze fractie gelijk heeft en 
waarom niet, dan hebben we een serieus probleem. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de fractie van het CDA. De heer Kremers kan dan gelijk 
uit leggen of het krantenbericht waar is. 
 
De heer Kremers attendeert op het artikel in het Dagblad van het Noorden. Volgens hem 
staat daar een bedrag in genoemd van € 1,7 miljoen aan risico’s en niet aan tekorten. Hij 
komt er in zijn relaas op terug. 
 
Hij begint met het benadrukken van het belang van het jaarverslag. Feitelijk is het 
jaarverslag een verantwoording van het college over wat het in 2006 heeft gedaan. Dus 
collegeprogramma versus uitvoering. Dit zowel op financieel- als ook op uitvoerend niveau. 
Hij hoorde daarnet een opmerking  “we nemen het jaarverslag voor kennisgeving aan “. Hij 
vindt dat vreemd als je dit ziet als een verantwoording van het college van wat het het 
afgelopen jaar heeft gedaan. Dan hoor je te kijken naar wat ze hebben gedaan. 
Positief is dan ook de goedkeurende verklaring van de accountant. Absoluut!  
Een ander positief feit is dat er geld is over gebleven.  
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Het lijkt in eerste instantie veel, maar liefst € 2.022.466.-, maar veel geld is geld dat in 2006 
nog niet is uitgegeven, maar al wel is bestemd, of incidentele meevallers. Het echte 
resultaat wordt daarmee terug gebracht tot ruim € 400.000.-. 
In deze € 400.000.- zit dan ook nog een “extra” bedrag van € 120.000.- vanuit het 
Grondbedrijf. Hij komt nog terug op het tussen aanhalingstekens geplaatste woordje extra.  
 
Gezien het feit dat er jaarlijks wel wat geld overblijft, vraagt de ondernemingsraad om het 
door de ambtenaren te betalen koffiegeld weer af te schaffen. Het CDA vindt dat zij niet op 
de stoel van de uitvoerder moeten gaan zitten, daar waar het gaat om afspraken tussen 
werknemers en hun werkgever. Wij kunnen ons echter wel voorstellen, gezien de kennelijke 
reden die indertijd gebruikt is om een eigen bijdrage te vragen, deze bijdrage nu weer af te 
schaffen dan wel te reduceren.  

 
Hij zegt dat het CDA nu een paar programma’s met het college wil doornemen, waarbij het 
CDA zal trachten zoveel mogelijk concrete vragen te stellen. 
 
Programma 25: Lokaal onderwijsbeleid.  
Bij de indicator voortijdig school verlaten was het plan/doel om maximaal 52 gevallen per 
jaar te scoren. In de Najaarsnota van 2006 is dit doel bijgesteld naar 29, om toch aan het 
eind van 2006 weer uit te komen op 52. In de toelichting geeft u aan dat de voorlopige 
cijfers een daling van het aantal voortijdige schoolverlaters laten zien. Waarom dan toch 
weer de bijstelling naar boven? 
 
Programma 26: Sport.  
Op pagina 69 worden vijf hoofddoelen en 13 subdoelen benoemd. Alle getallen zijn voor het 
hele jaar gelijk gebleven. Er heeft geen bijstelling plaatsgevonden. De indicatoren zijn 
bedoeld om aan te geven hoe u uw doelen wenst te bereiken. 
De  concrete vraag is of alle streefcijfers daadwerkelijk 1 op 1 zijn gehaald? 
 
Programma’s 27 Inkomensvoorzieningen en 30 Uitstroom/arbeidsmarktbeleid neemt hij 
even gezamenlijk.  
Het gaat daar dan vooral om zogenoemde fase 4 cliënten. 67% van ons uitkeringsbestand 
maakt deel uit van fase 4. Juist deze mensen zijn gebaat bij een reïntegratieovereenkomst 
of wel trajectplan om hen weer aan het werk te krijgen. Toch zien we dat van een streven 
van 250 trajectplannen in 2006 er slechts 129, dus amper de helft is gerealiseerd.  
Waar ligt dit aan en hoe staat het met de regie van de gemeente op de ISD op dit 
onderdeel? 
 
Dan even terug in het jaarverslag, terug naar programma 12 Reiniging. 
Op pagina 32 staan maar liefst 11 doelstellingen genoemd. In het verslag vinden wij niet 1 
doelstelling terug die ook daadwerkelijk gehaald is. Dit is misschien wel tekenend voor het 
hele verslag. Nog steeds lukt het u niet om doelstellingen concreet te maken en de 
voortgang daarvan inzichtelijk te presenteren. 
Of moeten we bij programma 12 gewoon vaststellen dat er ook inderdaad niets tot 
nagenoeg niets terecht is gekomen van de 11 genoemde doelstellingen?  
 
Tenslotte neemt hij iedereen mee naar de pagina’s 37 tot en met 43, het hoofdstuk 
Grondbedrijf, inclusief grondzaken en daar dan ook maar direct de jaarrekening 
Grondbedrijf bij betrekken. 
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Wat zijn fractie mist is de nota Grondbeleid. U hebt deze al diverse malen toegezegd, maar 
nog steeds niet aan de raad aangeboden. Ondertussen worden vanuit het Grondbedrijf wel 
al diverse handelingen verricht waarover u onze goedkeuring vraagt. Ofwel, geen beleid, 
maar wel verzoeken om instemming. Dit lijkt zijn fractie niet de juiste volgorde. 
Het noopt zijn fractie dan ook tot een extra kritische lezing van de stukken die u ons wel 
aanbiedt. 
Wat dan als eerste opvalt, is dat er ontzettend weinig huizen worden gebouwd, gedurende 
deze collegeperiode. Tot 2010 buiten Ter Borch hooguit 75. De woningen in Ter Borch zijn 
primair bedoeld voor de inwoners van Groningen. Voor onze eigen inwoners bouwt u in vier 
jaar tijd slechts 75 woningen, waarvan ook nog eens 25 in het allerduurste segment, de 
woningen bij de Zuidoevers Zuidlaardermeer. Dit volgens het staatje op pagina 57 van de 
jaarrekening Grondbedrijf. Geen wonder dat u financieel in de problemen dreigt te geraken. 
Immers, geen woningbouw, geen extra inkomen en geen uitvoering van nieuw beleid. 
Ofwel, de gemeente Tynaarlo staat stil in haar ontwikkeling. Dat staat in schril contrast met 
het credo van uw collegeprogramma “Tynaarlo op kop”. 
 
De financiële risico’s zijn aanwezig en worden ook door u onderkend. Op pagina 54 van het 
jaarverslag 2006 stelt het college letterlijk dat ”Indien de risico’s daadwerkelijk optreden, het 
grootste risico is dat er geen afdrachten aan de Algemene Dienst kunnen worden gedaan.” 
Dat is nu al gebeurd. Enige raadsvergaderingen terug werd als agendapunt opgevoerd om 
de meerwaarde uit de verkoop van een woning in Eelde toe te voegen aan het Grondbedrijf. 
Toen in een behandeling van een ander agendapunt al duidelijk werd dat hier waarschijnlijk 
geen meerderheid voor te vinden was, werd dit punt schielijk van de agenda afgevoerd. Nu 
wordt dit zelfde onderdeel middels het jaarverslag 2006 en de jaarrekening Grondbedrijf 
opnieuw, maar nu via een omweg en enigszins verdekt, doorgevoerd.  
Kijk maar eens naar pagina 55 van de jaarrekening Grondbedrijf waarin staat vermeldt 
“tevens is er een woning verkocht in Eelde, hetgeen ook tot de winst van het Grondbedrijf 
wordt gerekend”. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kosmeijer dat dit toch wel een vrij fundamenteel punt is. Volgens 
hem is gewoon ingestemd om dat bij het Grondbedrijf onder te brengen. Er is wel discussie   
over geweest, maar het is een raadsbesluit. 
 
De heer Kremers zegt dat hierover van mening wordt verschild, want in zijn optiek is dat 
agendapunt toen niet behandeld. Zo heeft hij het in herinnering. 
Vandaar dat zijn volgende opmerking ook luidt dat de raad hierover nog een formeel besluit 
dient te nemen en het past ons inziens niet dat u dit op deze wijze probeert door te zetten. 
Het riekt op zijn minst naar het proberen te verdoezelen dat het Grondbedrijf onder het 
huidige college en met het huidige collegeprogramma niet winstgevend zal zijn. Trekken we 
namelijk de meeropbrengsten van de verkoop van de woning in Eelde af van de resultaten 
2006 van het Grondbedrijf dan komen we nu al op een tekort van enkele tienduizenden 
euro’s. Dit was ook de reden waarom ik het woordje extra in het begin van mijn verhaal 
tussen aanhalingstekens plaatste. 
De financiële risico’s van Ter Borch, nu komt het meneer Kloos, en de Zuidoevers 
Zuidlaardermeer worden gezamenlijk geschat op bijna € 1,7 miljoen. Zie pagina 53. Hoe 
denkt het college dit risico te dekken? 
 
Bij interruptie zegt de heer Kloos dat er toch een fondsvorming is. We hebben in die zin toch 
€ 9 miljoen klaar liggen voor eventuele stroppen. 
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De heer Kremers hoopt zo dadelijk het antwoord van het college te krijgen. 
 
De heer Kloos zegt dat we dit zelf hebben vastgesteld. Bij de kaderbrief heeft hij het college 
voorgesteld, nu Ter Borch gedeeltelijk klaar is en we daar geen risico meer lopen, om die € 
9 miljoen met € 2 of € 3 miljoen in te korten en dat voor andere zaken te gebruiken vanuit de 
Algemene Middelen. 
 
De heer Kremers vervolgt en zegt dat het geheel overziende er volgens het CDA niet veel 
terecht is gekomen van de doelstellingen van dit College.  
Er is nauwelijks nieuw beleid ontwikkeld, er is ook geen geld voor nieuw beleid. Daarnaast 
zijn en worden er in ieder geval deze collegeperiode nauwelijks nieuwe woningen gebouwd, 
ondanks de grote vraag vanuit de eigen inwoners.  
 
Hij zegt diverse concrete vragen gesteld te hebben. Aan dit college nu de uitdaging om ons 
concreet uit te leggen hoe het college denkt invulling te kunnen geven aan uw doelstelling 
“Tynaarlo op kop”. Waar wilt u het geld vandaan halen en bent u bereid meer haast te 
maken met woningbouw. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat men in de Tweede Kamer spreekt van woensdag 
gehaktdag, maar hier is dat dus dinsdag. Wel is het zo dat waar gehakt wordt spaanders 
vallen. Zij denkt dat het in deze gemeente wel meevalt met die spaanders. Als eerste wil 
haar fractie een compliment uitdelen aan het college vanwege de goedkeurende 
accountantsverklaring. Het gaat erom of gedaan is wat is beloofd. Heeft het “nieuwe” 
college gedaan wat is beloofd door het “oude college”. Je kunt je in allerlei details verdiepen 
maar in algemene zin vindt haar fractie dat op een goede manier is weergegeven wat het 
college heeft gedaan. De hele lay-out is steeds beter en steeds duidelijker. Duidelijker zijn 
ook de toelichting bij de afwijkingen. Soms zijn er dingen niet vermeld en daar heeft haar 
fractie ook een vraag over gesteld. We wilden ook de gemeentepagina waarderen over 
2006, maar het antwoord was dat het nu 2e helft 2007 wordt, Hoe zijn de brieven in het 
afgelopen jaar beantwoord. Hoeveel procent is op tijd gebeurd. Bij de Voorjaarsnota hoort 
zij graag hoe het werkelijk met al die brieven is gegaan. 
Het is al aangegeven dat wij met deze begroting € 2,2 miljoen over hebben. Maar daar zijn 
goede verklaringen voor en die zijn ook door de accountant al aangegeven. In werkelijkheid  
zijn wij er € 440.000.- beter van geworden en dat staat overeind, want die € 2,2, miljoen 
moet gewoon dit jaar nog uitgegeven worden.  
Haar fractie heeft kennis genomen van al die interne audits en dat geeft toch een heel goed 
overzicht geeft over wat er hier allemaal in huis gebeurt en hoe contentieus iedereen werkt 
en wat de verbeterslagen toch nog zijn. Daar heeft haar fractie een goed inzicht in 
gekregen. Zij zegt er vanuit te gaan dat het college met verve, zoals het ook al heeft 
aangegeven, werkt aan deze verbeterslagen die toch altijd weer nodig blijken te zijn. Tijdig 
melden van investeringssituaties die afwijken, de uren inzet, de raming van de begrotingen, 
die toch eigenlijk te voorzichtig is zodat we nu weer geld over hebben. Eigenlijk  zouden we 
op nul moeten uitkomen als het allemaal goed gaat. 
Wat betreft de aanbestedingsregels verwacht haar fractie bij de Voorjaarsnota een voorstel  
hoe daarmee moet worden omgegaan. 
De accountant heeft kennis genomen van de interne audits en heeft daar zijn conclusies 
aan verbonden en hij doet allerlei aanbevelingen.  
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Haar fractie gaat er vanuit dat het college die aanbevelingen overneemt. Eigenlijke moet die 
lijst van aanbevelingen volgend jaar veel korter worden. 
De accountant heeft er op gewezen dat er nog budgetten zijn uit 2005 die nog weer 
doorgesluisd zijn via 2006 naar 2007. Zij vraagt uit te leggen waarom. 
Een van de zaken die haar fractie zorgen baart is de grond, het Grondbedrijf, het 
Grondbedrijf in ontwikkeling en de grondexploitatie. De accountant geeft het ook al aan. 
Meerdere fracties  hebben al genoemd dat er verschillende nota’s zouden komen. De heer 
Frieling heeft toegezegd dat er iets komt, maar volgens haar fractie blijkt dat het college er 
heel erg mee worstelt hoe dit moet worden opgezet, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
Ook daarin is nog geen duidelijkheid geboden, maar dat is een kwestie van uitvoering. Het 
baart haar fractie ook zorgen omdat we steeds hebben afgesproken dat we € 500.000.- 
bijdragen vanuit het grondbedrijf naar onze begroting sluizen en die staan gewoon vast. 
Vorig jaar is die € 500.000.-  ook niet gehaald. Met kunst en vliegwerk is het huis aan de 
Oranjelaan erbij betrokken om die € 500.000.- naar voren te brengen. Haar fractie vraagt 
zich af of wij toch op een andere manier daar inhoud aan moeten geven. Het lijkt haar wel 
duidelijk omdat de accountant ook aangeeft dat je het ene jaar meer hebt en het andere jaar 
minder. Zij denkt dat je dan niet zo vast moet zitten aan die € 500.000.-. Bovendien wil haar 
fractie meer inzicht in de exploitatie, vooral van Ter Borch. Binnenkort gaat de raad daar op 
bezoek, maar het moet gewoon duidelijker plaatsvinden. 
Bij het vragenrecht heeft zij al geïnformeerd naar het complex Prins Bernhard Hoeve. Zij 
hoopt dat gezien de discussie over de toekomst er reden is om dat in een complex in te 
stellen. 

 
De heer Hoogenboom vraagt zich af of er na al deze betogen nog iets nieuws is te zeggen. 
Hij probeert het toch en zal het puntsgewijs aangeven. 

 
In de Jaarrekening 2006 valt vooral de triomfantelijke mededeling op over het bereikte 
resultaat van € 2 miljoen. Aldus het eerste bericht dat ons bereikte, in het persbericht van 27 
april 2007. 
Kennisname van de toelichting bij de jaarrekening 2006 zette zijn fractie weer met de beide 
voeten op de grond. Er is een verschil tussen het resultaat vóór bestemming en een 
resultaat ná de bestemming. En dat verschil is een kleine  €1.600.000.- . 
Het resultaat op de lopende jaarrekening, de ‘normale exploitatie’ heet dat, is dan exact 
€433.988.-, waarvan ca €100.000.- structureel, dus mogelijkheden voor nieuw beleid? Zijn 
fractie wacht de Voorjaarsnota af. 
Toch is er ook sprake van een voordeel van € 1.582.000.-, de hiervoor bedoelde kleine 
€1.600.000.-, maar dit bedrag was eerder onttrokken aan de reserves en blijkbaar niet 
gebruikt .  Dus wordt dit bedrag opnieuw bestemd. Hij vraagt het college naar het hoe en wat 
daarvan: 
- bleken de onttrekkingen achteraf niet nodig te zijn geweest 
- is dit wat de accountant bedoelt op pagina 5 van de integrale managementletter onder 

investeringen en ook op pagina 9 van het Verslag van bevindingen 
- hoe denkt het college hier in de nabije toekomst mee om te gaan.    

 
In de toelichting meldt u op pagina 3 onder Grondbedrijf een winstuitname van € 432,000.-. 
Wordt hier de beroemde/ beruchte € 500.000.- mee bedoeld? 

 
De accountants hebben een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt voor 
getrouwheid en rechtmatigheid.  
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De ChristenUnie wil daarmee het college en de ambtelijke dienst van harte feliciteren. Met 
dat feit en het behaalde resultaat kunnen we echt blij zijn, De accountants doen ook nog 
een aantal aanbevelingen waarop in een management respons al doorgaans positief 
gereageerd is door de controller. Ook dat is een goede zaak. 
De eindejaarsnota mist zijn fractie niet. 
Op pagina 180 lijkt hem de cijfermatige opstelling niet juist. 

 
De voorzitter zegt dat het nu de beurt is aan het college. Hij geeft de heer Kosmeijer de 
gelegenheid dit efficiënt, kort, krachtig en bondig te doen. 

 
De heer Kosmeijer bedankt voor alle complimenten m.b.t. de Jaarrekening, het behaalde 
resultaat en de goedkeurende verklaring. 
Hij denkt dat qua behandeling er niet zo gek veel punten aan de orde zijn gesteld die nog 
een uitgebreide discussie behoeven. De heer Frieling krijgt straks het woord over het 
Grondbedrijf. Wat hem allereerst opvalt is dat in deze raad een aantal dingen niet helder 
zijn. Dat geldt met name ook voor de CDA-fractie. 
Hij durft de stelling aan dat het college en deze raad fier kunnen zeggen “Tynaarlo op kop”. 
Hij heeft het idee dat het CDA de kop in het zand steekt en niet ziet wat hier aan besluiten 
wordt genomen. 
Het CDA trekt een heel grote broek aan met het uiten van allerlei aantijgingen richting 
college. Gezegd wordt verdoezelen van dingen, daar waar het college heel transparant en 
helder het besluit heeft genomen over de Oranjepolder. 
Dat de keuze u misschien niet zint respecteert hij, maar het is wel een keuze van de raad. 
Als klap op de vuurpijl geeft het CDA aan dat de risico’s Ter Borch niet zijn afgedekt. Dat 
klopt echt van geen kant. 
De heer Kloos heeft volstrekt gelijk dat wij juist in dat opzicht alle resultaten uit de andere 
grondexploitaties en de winsten die daar zijn geboekt apart hebben gezet in de 
calamiteitenreserve. Het gebeurt niet vaak dat hij het zo eens is met de heer Kloos. 
Het CDA heeft een aantal fundamentele zaken gemist op basis waarvan de fractie 
vervolgens stevige uitspraken doet. 

 
De heer Kremers interrumpeert en zegt verwezen te hebben naar pagina 53 van de risico’s. 
Daarin staat letterlijk te lezen: zoals u kunt zien kunnen de meeste risico’s worden 
opgevangen binnen de complexen zelf. Alleen Zuidoevers Zuidlaardermeer en Ter Borch 
hebben nog een risicoprofiel dat boven het geprognosticeerde resultaat uitgaat. Daarop 
heeft zijn fractie zich gebaseerd dat dus niet alle risico’s van Zuidoevers Zuidlaardermeer en 
Ter Borch voldoende zijn gedekt.  

 
De heer Kosmeijer antwoordt: Niet binnen de exploitatie, omdat daar nu mogelijkerwijs een 
winstverwachting nog niet gesteld kan worden. Hij zou het aandurven om er al een heel 
positief verhaal over te houden als je kijkt hoe het in de markt wordt gezet en hoe het op dit 
moment verloopt. Ten tijde van het vaststellen van dit document binnen het college was dat 
nog niet zo aan de orde om dat al beleidsmatig te kunnen verwoorden, maar we hebben 
toen wel de risico’s ondergebracht in de Algemene Calamiteiten Reserve om dat op te 
kunnen vangen. Dat is echt een besluit geweest, waarvan hij mag veronderstellen dat de 
raad daar in zijn volle omvang weet van heeft. Dat soort uitspraken vindt hij dan wel erg ver 
gaan. 
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De heer Kremers kan zich de reactie van het college heel goed voorstellen. Alleen op het 
moment dat de wethouder zegt dat wij als raad een besluit hebben genomen om dit soort 
risico’s te dekken, zegt hij dus feitelijk dat daardoor het risico niet meer bestaat. 

 
De heer Kosmeijer zegt dat als het gaat om projecten als Zuidoevers Zuidlaardermeer en 
Ter Borch dat die risico’s niet binnen de geldende exploitaties zijn gedekt. Ten behoeve van 
Ter Borch hebben we een andersoortige risicodekking gevonden door gelden te storten in 
de Algemene Calamiteiten Reserve. Extra gelden zijn daar geparkeerd voor het geval dat 
Ter Borch een groot risico met zich mee gaat brengen. Laten we die discussie niet verder 
op gaan tuigen. Het is een constatering die hij in elk geval van zijn kant doet. Hij hoopt dat 
ook de toonzetting en de inhoudelijke kritiek die het CDA heeft geuit richting het college in 
elk geval wordt bijgesteld. 
 
Ook als het gaat om de woningbouwproductie worden er een aantal stevige uitspraken 
gedaan, zoals: u haalt het bij lange na niet en het college komt zijn afspraken niet na. 
Hij zegt dat we ruim een jaar onderweg zijn en wat is er in die tussentijd gebeurd. Met het 
vorige college hebben we in de raad een stevige discussie gevoerd over het vaststellen van 
het Structuurplan. Hij wijst erop dat onder verantwoordelijkheid van dit college het 
Structuurplan wel degelijk is vastgesteld. Uit zijn hoofd zegt hij met unanieme instemming 
van de raad. Dat betekent dat we daarmee ook de kaders hebben gesteld hoe wij in onze 
gemeente de komende jaren verder willen en de basis hebben gelegd om allerlei 
bestemmingsplannen die daaruit voortkomen op te tuigen. 
De raad heeft onlangs een concept gehad waarin staat verwoord hoe wij de projecten die 
voortvloeien uit het Structuurplan gaan oppakken. Hij zegt niet dat daarmee de 
woningbouwproductie al is gerealiseerd. Het is wel heel lastig om in de staatjes die in de 
stukken staan al allerlei aantallen te gaan noemen. Het betekent wel dat de basis is gelegd 
om daar echt inhoud aan te geven en binnen de organisatie de handen uit de mouwen te 
steken om in elk geval de komende jaren te zorgen dat de procedures in gang zijn gezet en 
waar mogelijk afgerond. 
 
Gevraagd is of de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening ook een versnelling betekent. In 
de praktijk zal moeten blijken of het daadwerkelijk leidt tot een versnelling. De deskundigen 
die zich daarover uitlaten verschillen daarover nogal eens van mening. Aan de ene kant zit 
er een mogelijkheid  in om te versnellen, maar aan de andere kant blijft er nog zoveel 
omkleed met procedures dat dat niet per definitie het geval hoeft te zijn. Het betekent wel 
dat daar waar wij ons beleid in gang willen zetten we in elk geval wat meer instrumentarium 
hebben om het daadwerkelijk van de grond te krijgen. Over de hele linie bekeken zit de 
versnelling er misschien niet in, maar het realiseren van de plannen is inhoudelijk wel wat 
dichterbij gekomen. 

 
Ten aanzien van de locaties die zijn genoemd en waarover zorg bestaat zal voor de 
zomervakantie, niet ter behandeling, een brief naar de raad komen waarin het college in 
grote lijnen verwoordt hoe de voortgang is van de projecten die al binnen het college de 
“hoofdpijndossiers” worden genoemd, omdat het college daarin graag een slag had willen 
slaan en voortgang had willen boeken. In grote lijnen zal worden aangegeven waar 
voortgang te melden is en hoe het college daar op dit moment mee bezig is. 
 
De ChristenUnie heeft een bijzondere rekenmethodiek toegepast waarvan hij niet zo goed 
heeft begrepen waar nu eventueel de spanning zit. 
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Het is te doen gebruikelijk dat het college volgens de voorschriften van de Besluiten 
Begroten en Verantwoording een resultaat bestemmen vóór uitname uit de reserves en een 
resultaat na uitname uit de reserves verantwoordt. Dat is voorschrift en dat doen we en nu 
krijg je een soort bruto-netto resultaat. Die staat als zodanig verwoord en per saldo doet de 
gemeente het niet onaardig. Tegelijkertijd zegt hij dat als je die ruim € 2 miljoen meldt is dat 
dan het resultaat? Ja dat is ook het resultaat. Maar het resultaat is ook, kijkend naar je 
reserves, dat er vervolgens een omrekening plaatsvindt naar het netto-resultaat. Dat is ten 
opzichte van de najaarsnota € 400.000.- positiever dan toen werd verondersteld. 
Hij vindt dat het streven om precies op  € 0,-  uit te komen in overeenstemming is met de 
doelstelling, maar met de begroting waarmee wordt gewerkt komt dat nooit uit. Hij vindt dat 
we het met elkaar heel netjes doen. De afwijkingen blijven binnen de marges. Waar het gaat 
om de verantwoording die we daarover afleggen dat daar wel degelijk nog een slag is te 
maken waar het gaat om de doelstellingen die we hebben geformuleerd. 
Gesteld werd alsof het de doelstellingen van het college waren. Hij zegt liever dat het de 
doelstellingen zijn van de raad èn het college. Gezamenlijk staan wij er voor om aan het 
collegeprogramma uitvoering te geven met de doelstellingen zoals die in de 30 
programma’s zijn genoemd om die te verwoorden tot goede punten die toetsbaar zijn en 
waarover we de voortgang moeten melden. 
 
In het college is vanmorgen bij de bespreking van het 1ste concept van de Voorjaarsnota 
uitvoerig gesproken hoe we kunnen zorgen dat het collegeprogramma en de doelstellingen 
die bij al die 30 programma’s staan genoemd beter in beeld komen bij de Voorjaarsnota. 
Hoe kunnen we de raad daarover informeren en daar een vervolg aan geven. 
 
Mevrouw Hofstra informeert naar het weerstandsvermogen. Daar zou zij heel graag iets 
over horen. 
 
De heer Kosmeijer stelt haar voor een brief te sturen naar de raad, dat dit in elk geval bij de 
begrotingsbehandeling betrokken kan worden. Gelet op de termijn waarop het college de 
Voorjaarsnota naar de raad moet toezenden, denkt hij dat het niet lukt bij de Voorjaarsnota 
dit reeds mee te nemen. 
Er zal vanuit het college een brief worden gezonden naar de raad waarin zal worden 
aangegeven hoe het college denkt om te gaan met het weerstandsvermogen en hoe het 
college al dan niet tegemoet kan komen aan de al vaker door de VVD geuite wens om dat 
inzichtelijk te krijgen en daar voortgang mee te boeken. 
 
De heer Frieling zegt t.a.v. het Grondbedrijf er wel een algemene noemer te vinden is. 
Gevraagd is wanneer kunnen wij als raad het beleid dienaangaande vaststellen. Aan het 
begin van de vergadering is reeds gemeld dat de raad in zijn vergadering van 12 juni een 
uitvoerig stuk krijgt te verwerken met de titel Nota Grondbeleid, tenminste als het presidium 
bereid is dit een plekje op de agenda te geven. Daarin worden een aantal vragen 
beantwoord die hier vanavond ook zijn gesteld. Met name de vraag komt er al of niet binnen 
het Grondbedrijf een eigen reserve. Hij denkt dat degenen die dit gevraagd en gezegd 
hebben binnen het Grondbedrijf op hun wenken bediend worden. Verder is er veel aandacht 
voor de risico’s die samenhangen met het hebben van een Grondbedrijf. Natuurlijk zijn die 
risico’s er en daar is ook altijd heel veel aandacht voor. We moeten op dit moment 
vaststellen dat we nog steeds in een stijgende markt zitten als het gaat om 
woningbouwkavels. Op zichzelf gaat het nog steeds om stijgingen die de normale inflatie 
ruim te boven gaat. 
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Dat betekent dat je in elk geval niet somber behoeft te wezen over de vraag of het wat 
opbrengt. Of het in alle gevallen genoeg opbrengt is altijd een kwestie van kijken hoe het 
zich op dat moment manifesteert. De zorg over of wij de komende jaren die € 500.000.- 
kunnen doteren aan de Algemene Dienst vanuit het Grondbedrijf die zorg kan hij, als je 
alleen de stukken leest zoals ze er liggen, wel enigszins voorstellen. De heer Kremers 
verwijst naar een staatje op pagina 57 van het verslag van het Grondbedrijf. Daar staan 
alleen de complexen die al in exploitatie zijn. Uiteraard is het zo dat met de nog in 
exploitatie te nemen complexen er meer woningen gebouwd worden dan de woningen die 
daar staan, waarbij hij aantekent dat bij die 75 de 25 woningen van Zuidoevers 
Zuidlaardermeer niet zullen bijdragen aan die € 500.000,-  maar in goed overleg met deze 
raad zijn bestemd voor het project Zuidoevers Zuidlaardermeer zelf. Zonder de nu gegeven 
toelichting zou het probleem van de heer Kremers nog veel groter wezen. Maar het 
probleem is nu in zijn goede proporties geschetst. De eerstkomende jaren zal het 
Grondbedrijf zich met name richten op wat kleinere plannen en pas daarna komen de meer 
omvattende plannen, waarbij Vries-Oost het paradepaard is, aan de orde.  
Als portefeuillehouder Grondbedrijf gaat hij absoluut optimistisch de toekomst in ook t.a.v.    
het de eerstkomende jaren realiseren van een zodanig overschot dat wij kunnen voldoen 
aan de dotatie van € 500.000.- aan het Grondbedrijf. 
Gevraagd is waarom er een complex Prins Bernhard Hoeve in staat. Wij zijn in elk geval 
eigenaar, bloot eigenaar weliswaar, van een deel van dat complex. Het is duidelijk dat er 
zich het nodige rondom dat complex afspeelt en de gemeente wil in dat afspelen een rol 
spelen. Dat betekent dat het dan voor de hand ligt om het in de termen van grondexploitatie 
te brengen en het daarmee in te brengen in het Grondbedrijf. 
 
De voortijdige schoolverlaters zijn door de heer Kremers genoemd. Dat houdt verband met 
de worsteling die dit jaar heeft plaatsgevonden bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
(RMC) voor vroegtijdige schoolverlaters. In de praktijk is het een groot probleem om alle 
voortijdige schoolverlaters in beeld te krijgen omdat niet alle scholen binnen dit gebied 
vallen. Er zijn ook een heleboel scholen in Groningen. Het heeft heel veel moeite gekost om 
bij de scholen de discipline te creëren dat men die voortijdige schoolverlaters ook bij onze 
leerplichtambtenaar en het RMC meldt. Dat is in de loop van het jaar duidelijk beter 
geworden. Bij de Najaarsnota was dat getal nog niet helemaal scherp. 
 
Wat betreft het programma Reiniging waar niet gesproken wordt over doelstellingen, men 
denkt dus zal het wel niet gehaald zijn. Hij vindt het jammer dat men zo denkt. Hijzelf is 
meer het type van halfvol i.p.v. halfleeg. Hij heeft zojuist nog weer kennis genomen van de 
doelstellingen en is buitengewoon tevreden over de realisatie daarvan. Mocht men 
binnenkort het college willen confronteren met een falen op één van die doelstellingen en 
dan wel in een dusdanig ernstige mate dat het ook een beetje de moeite waard is om het in 
dit gremium aan de orde te stellen, dan zal hij daarover graag in discussie gaan. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat hij heeft gezegd dat het Jaarverslag feitelijk een 
verantwoording van het college is van de doelstelling die men heeft en de doelstelling die 
men heeft gehaald. Hij heeft programma 12 Reiniging als voorbeeld genomen voor het feit 
dat er 11 doelstellingen staan en dat er feitelijk van 1 doelstelling staat vermeld hoe men het 
heeft bereikt en dat men het heeft gehaald. Dat is wat hij heeft gezegd. Je hebt er 11 en het 
is een verantwoording van het college over het door hen gevoerde beleid. Het is dus een 
volledig terechte opmerking als je dan vraagt hoe het kan dat u die doelstellingen niet hebt 
gehaald.  
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Hijzelf heeft niets gezegd over het niet gehaald hebben, maar hij heeft gevraagd of het 
college problemen heeft met het inzichtelijk maken van het halen van die doelstellingen. Het 
is in zijn optiek een terechte vraag als je praat over een Jaarverslag. 
 
De heer Frieling antwoordt dat het in beginsel zo is dat elke vraag die de raad aan het 
college stelt een terechte vraag is. Hij heeft begrepen van de heer Kremers dat de conclusie 
moest worden getrokken dat er niets van terecht gekomen is. Dat bestrijdt hij hier. Er staan 
ook verschillende dingen bij waarvan uit de tekst blijkt dat het wel degelijk is gerealiseerd en 
gehaald en laat het dan niet uitputtend neergeschreven zijn, hetwelk de raadsleden ook 
weer een hoop leeswerk bespaart. 
 
In 2e termijn zegt de heer Kloos het CDA hartelijk dank voor de uitleg die zij hebben 
gegeven. Nu begrijpt hij het. Aan de andere kant begrijpt hij ook wel dat de rekening 2006 
uiteindelijk onder bewind van het CDA in november 2005 is vastgesteld. In die zin is het uw 
eigen rekening geweest want uw fractie zat in het college. 
 
De heer Kremers zegt dat er nog een aantal vragen niet beantwoord is. Dat is o.a. de vraag  
n.a.v. programma 26 Sport pagina 69. Zijn fractie heeft gevraagd  naar de vijf hoofddoelen 
en de daaraan gelieerde set subdoelen. Hij vraagt of werkelijk alle streefcijfers 1 op 1 zijn 
gehaald. 
Daarnaast heeft hij een vraag gesteld over de programma’s 27 en 30, waarbij met name     
aandacht gevraagd is voor het feit dat het college 250 trajectplannen in 2006 had willen 
halen en er feitelijk 129 heeft gehaald. Waar ligt het aan dat slechts de helft is gerealiseerd 
en hoe staat het dan met de regie die we als gemeente hebben op de ISD met name op dit 
onderdeel. 
 
De heer Meerman zegt dat wat hem een beetje verbaast is dat wij een technische 
vragenronde hebben en daar horen dit soort vragen in thuis. 
 
De heer Kremers is het er niet mee eens dat dit een technische vraag is. Een technische 
vraag heeft in zijn optiek te maken met cijfers. Dit is een beleidsmatige vraag. Een 
doelstelling die door het college is gesteld en die vervolgens in de optiek van zijn fractie op 
basis van het jaarverslag niet is gehaald vormt een terechte vraag van een partij hoe dat 
dan kan. Dat is niet technisch. 
 
De heer Kosmeijer sluit zich aan bij de woorden van de heer Meerman. Hij vindt het ook een 
technische vraag. 
Hij leest voor uit de toelichting: “alle werkzaamheden zijn volgens planning verlopen”. 
 
De heer Kremers vraagt naar programma 27. 
 
De heer Assies zegt dat er een aantal sessies met de raad heeft plaatsgevonden t.a.v. deze      
doelgroep. De specifieke aanbesteding die bij Alescon is geplaatst verklaart dat de 
uitvoering   t.a.v. de hoogte van fase 4 pas dit jaar gestalte krijgt. Of te wel, die waren niet 
commercieel aan te besteden. 
 
De  voorzitter stelt voor tot besluitvorming over te gaan. 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 22 mei 2007                                                            Pagina 43 van 44                      
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

De heer Kremers maakt nog één opmerking. Het is terecht als blijkt dat hij het onjuist heeft. 
Hij wil in de notulen nakijken in hoeverre wij t.a.v. de woning in Eelde inderdaad een besluit 
hebben genomen. Als dat zo is dan legt zijn fractie zich daarbij neer. Mocht het CDA wel 
gelijk hebben dat het punt niet behandeld is dan kunnen we in dit geval niet akkoord gaan 
met toevoegen van dat bedrag vanuit het Grondbedrijf aan het geheel. Technisch kan dit 
niet 
 
De voorzitter zegt de opmerking te begrijpen. U kunt nu met het gevraagde besluit    
instemmen of u moet tegen stemmen. Het is niet mogelijk om met een voorbehoud in te 
stemmen. 
 
De heer Kremers antwoordt dat dat helder is. Hij gaat uit van het vertrouwen dat hij heeft in 
de opmerking die door het college in deze raad is gemaakt en dan gaat hij er vanuit dat 
Oranjepolder inderdaad als zodanig is behandeld en toegekend. Zijn fractie gaat dan 
akkoord. 
 
De voorzitter zegt dat als blijkt dat de CDA-fractie gelijk heeft zij altijd nog een interpellatie 
kan plaatsen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 24 april 2007 besloten. 
 
15. Begrotingswijzigingen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 24 april 2007 besloten. 
 
16. Informatie uit het college / namens het college. 
 
De heer Van Es zegt ter wille van de tijd het nu niet te doen, maar hij was van plan te 
reageren o.a. op een brief die we hebben ontvangen m.b.t. het Teleproject. Dit gaat wat 
langer duren, dus hij komt er de volgende keer wel op terug. 
 
De voorzitter wijst erop dat er altijd een punt kan worden toegevoegd aan de agenda als de 
raad daarmee instemt. 
Voor het overige worden er geen opmerkingen over gemaakt. 
 
17. Ingekomen stukken. 
 
De heer Stel zegt dat er twee brieven, twee zienswijzen ter inzage lagen over de 
waterberging noodbergingsgebied Onner- en Oostpolder. Hij gaat er vanuit dat deze bij de 
behandeling van het vaststellen van het bestemmingsplan nogmaals deel zullen uitmaken 
van het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
De voorzitter antwoordt dat als de heer Stel aangeeft dat dit wenselijk is dan wordt daar 
rekening mee gehouden. 
 
De heer Stel geeft aan dat normaal gesproken bij het vaststellen van bestemmingsplannen 
zienswijzen onderdeel uitmaken van de agenda. 
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 De ingekomen stukken worden verder voor kennisgeving aangenomen. 
 
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming. 
 

Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
  
19. Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
 Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
20. Sluiting. 
 
De voorzitter geeft aan dat op 12 juni de volgende raadsvergadering plaatsvindt onder 
leiding van de heer Kalk. Hij sluit om 23.30 uur de vergadering.  
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 
12 juni 2007. 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
De griffier, 

 


