
 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2008 agendapunt 10.  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 mei 2008 
 
Onderwerp:  Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo, m.b.t. tegemoetkoming 

Vereniging voor Volksvermaken Vries   
 
Portefeuillehouder:   -- 
Behandelend ambtenaar: -- 
E-mail adres:   -- 
Gevraagd besluit:   de gevraagde discussie voeren. 
 
Bijlagen:     
-   motie fractie Leefbaar Tynaarlo (bijgevoegd) 
-   brief met bijlagen fractie Leefbaar Tynaarlo, d.d. 21.05.2008. 
 

TOELICHTING 

Inleiding 
De Vereniging voor Volksvermaken Vries (verder kortweg: VvV) is dit jaar geconfronteerd met een grote 
teleurstelling. De vrijwilligers van deze vereniging hadden ook dit jaar (maart) de grasbaanraces te Vries 
georganiseerd en tot in de puntjes voorbereid. Echter, vanwege extreme weersomstandigheden 
(waardoor de baan te nat was), moesten de grasbaanraces op het laatste moment worden afgelast. De 
grasbaanraces zijn een belangrijk jaarlijks evenement voor het dorpsleven te Vries, en zij zetten 
bovendien de gemeente Tynaarlo “op de kaart”, omdat zij een internationale uitstraling hebben. 
 
De VvV had, naar aanleiding van het afgelasten van de grasbaanraces, aan het college van de gemeente 
Tynaarlo een kleine financiële tegemoetkoming gevraagd. (Zie ook: Dagblad van het Noorden, editie 
Drenthe-Noord, 20 mei 2008, rubriek Noord-Drenthe.) Dit feitelijk als een gebaar richting de vrijwilligers, 
die zich zozeer voor het organiseren van de grasbaanraces hadden ingespannen, hetgeen uiteindelijk 
vergeefs was gebleken. Het verzoek tot een tegemoetkoming had ondermeer betrekking op de leges die 
aan de gemeente betaald hadden moeten worden voor het evenement dat uiteindelijk moest worden 
afgelast.  
 
Het college echter, heeft zich ongenegen betoond om het gevraagde gebaar te maken. Het heeft zich 
daarbij beroepen op formalistische argumenten. De vraag is, of het wenselijk is dat een gemeentelijke 
overheid die een sociaal gezicht wil tonen en wil doen blijken aan vrijwilligers en vrijwilligerswerk een 
warm hart toe te dragen, in de praktijk redelijke verzoeken om een gebaar aan vrijwilligers op zulk een 
formalistische wijze benadert en afwijzend afdoet. 
 
Uiteraard is het belangrijk, om de diverse vrijwilligersorganisaties in gelijke gevallen gelijk te behandelen. 
In het onderhavige geval werd de VvV echter geconfronteerd met buitengewone omstandigheden. De 
vrijwilligers van de VvV kregen een grote, onverhoedse en buiten hun invloedssfeer vallende 
teleurstelling te verkroppen. Dan is - in zulk een bijzonder en incidenteel geval - een gebaar van de zijde 
van de gemeente zeer gepast. Dat zou niet anders zijn geweest, als een dergelijke teleurstelling een 
andere vrijwilligersorganisatie had getroffen. Ook dan zou een gebaar op zijn plaats zijn geweest. 
 



 

Daarom vragen de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 bij dezen - in de vorm van een 
initiatiefvoorstel een discussie te voeren over een mogelijke tegemoetkoming aan de Vereniging voor 
Volksvermaken Vries wegens het afgelasten van de grasbaanraces. 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 wil graag met de overige raadsfracties het debat aangaan 
over de omgang met vrijwilligers in deze gemeente in het algemeen en over de wenselijkheid van de 
afwijzing van het verzoek van de VvV in het bijzonder. 
 
Den nodige juridische argumenten zijn verwoord in de brief met onderliggende stukken die de fractie aan 
de gemeenteraad heeft verzonden en bij dit onderwerp in de leesmap zijn gelegd. Mocht hiertoe door de 
raad echter niet zijn overgegaan, dan is het juridisch toch nog mogelijk om aan het verzoek van de VvV 
tegemoet te komen in de vorm van een subsidie (men zou het een “waarderingssubsidie” kunnen 
noemen). Voor verstrekking van subsidie in incidentele gevallen is geen basis in een wettelijk voorschrift - 
zoals een raadsverordening - vereist, “mits de subsidie voor ten hoogste vier jaren wordt verstrekt” 
(artikel 4:23, lid 3, sub d, Algemene wet bestuursrecht). En het betreft hier in principe een eenmalige 
aangelegenheid wegens buitengewone omstandigheden. 
 
Procedure  
De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 overwegen om ter vergadering een motie in te 
dienen. Voor de goede orde wordt de tekst van deze motie thans reeds aan de raadsleden ter kennis 
gebracht. De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 overwegen om hierover hoofdelijke 
stemming te vragen.  
 
Vervolgprocedure 
Uit oogpunt van diens controlerende taak zal de raad erop behoren toe te zien dat gevolg wordt gegeven 
aan hetgeen uit het debat mocht zijn voorgekomen. Een en ander hangt af van de uitkomsten van de 
behandeling van de kwestie in de raad. 
 
Financiële consequenties 

- Het voeren van het debat heeft op zichzelf geen financiële consequenties.  
- Als het college alsnog besluit tot het maken van een gebaar aan de VvV, zal dat de gemeente 

hooguit enkele honderden Euro’s kosten. 
- Als het college dergelijke gebaren ook maakt in het geval dat andere vrijwilligersorganisaties in 

bijzondere omstandigheden door een grote teleurstelling worden getroffen, kost dat waarschijnlijk 
ook zo nu en dan enige honderden Euro’s. 

 
Gevraagd besluit 
 
De gevraagde discussie voeren. 
 
 
Ingediend door de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Namens dezen, 
C.H. Kloos, fractievoorzitter 
 
 


