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Voorzitter 
We behandelen vandaag een begroting met veel ambitie. Er zijn veel investeringsvoorstellen met 
a.o de MFA’s, zwembaden en sociale zekerheid, zoveel dat niet alle investeringen kunnen worden 
opgepakt.  
Ondanks al deze plannen gaan de lasten voor de burgers het komend jaar niet omhoog.  
Er is sprake van een verlaging ondanks de investeringen die voor de boeg staan. Dat komt vooral 
door de lagere kosten voor het opruimen van ons afval. Tegelijkertijd is financieel structureel meer 
ruimte gecreëerd. Een alleszins acceptabele ingreep wat GroenLinks betreft. 
 
De GroenLinksfractie heeft over de begroting een aantal vragen ingediend waarop we naar 
tevredenheid antwoord hebben ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. 
Over een aantal onderwerpen willen we ons politieke commentaar geven. 
 
1. Energiebesparing 
Het college geeft in de begroting aan dat er ook voor de gemeente Tynaarlo mindere economische 
tijden aanbreken. De gemeente en de inwoners zullen daar de consequenties van ondervinden. Dat 
betekent zuiniger omspringen met de middelen die je hebt. Bijvoorbeeld op het gebied van energie.  
De gemeentelijke organisatie is daar zeer goed mee bezig: 
– de straatverlichting wordt aangepakt 
– de MFA's worden duurzaam gebouwd 
– nieuwbouw moet aan hoge eisen voldoen 
– en er komt meer aandacht voor klimaatbeleid en reduceren van de CO2 uitstoot 
 
GroenLinks wil graag stevig doorpakken. Er zijn nog grote besparingen te behalen bij bestaande 
woningen.  
'Wonen ++' is een goede eerste stap maar na “Bewust worden” moeten “Besparen” en “Benutten 
van alternatieve energie” wel volgen.  
Besparen op energieverbruik in bestaande woningen levert niet alleen de urgente energiebesparing 
op die het klimaat nodig heeft maar biedt direct lagere maandlasten voor onze inwoners.  
 
Om alle inwoners te laten profiteren denken wij bijvoorbeeld aan maatregelen als: 

● een klimaatfonds ter financiering van energiebesparende maatregelen aan bestaande 
woningen,  

● afspraken met de woningbouwverenigingen over betere isolatie van alle huurwoningen in de 
gemeente  

● aansluiten bij de duidelijke doelstellingen van de stad Groningen (CO2 neutraal in 2025) in 
de regiovisie.  

We zien genoeg aanknopingspunten in het beleid van dit college en in de begroting en zullen 
hier bij de voorjaarsnota op terugkomen.  
 
Wat ons zorgen baart zijn de vacatures en het gebrek aan capaciteit die in de najaarsnota worden 
genoemd. Het bereiken van de doelen uit het milieubeleidsplan en het duurzaambouwen beleidsplan 
lopen hierdoor gevaar. Hier dient snel een oplossing voor gevonden te worden zodat de duurzame 
ambities van deze gemeente ook tot uitvoer worden gebracht. 
 
2 Sport 
Tynaarlo, leeft en beweegt.  
Met deze one liner willen we een ieder aanmoedigen te sporten en te bewegen.  
Sporten is goed voor de gezondheid, voor de ontplooiing van mensen en voor de sociale cohesie. 
Daar zijn we het allemaal over eens. En het werkt in onze gemeente.  90% van de jeugd onder 12 
jaar neemt deel aan actieve sport.  
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Zoals in de begroting aangegeven wordt zijn voldoende en kwalitatief goede accommodaties een 
belangrijke voorwaarde. En juist op dit punt ontvangen wij signalen dat er krapte is.  
 
In Zuidlaren is het schipperen en puzzelen met de beschikbare zalenruimte om de diverse sporten 
tot hun recht te laten komen. Bij VV Actief is het schipperen met de kleedruimte vooral nu ook het 
damesvoetbal zich uitbreid. Zeker de sportaccommodaties maken onderdeel uit van het project IAB. 
Maar we weten ook dat dat nog even duurt voor dit gerealiseerd is  
Gelet op de financiële ruimte zijn een aantal grote aanvragen naar achter geschoven, waaronder 
investering velden VV Actief Eelde.  
 
Om het maar zo te zeggen, het komt niet tegemoet aan de behoefte NU.  
Als we niet uitkijken zijn we hier het paard achter de wagen aan het spannen en dat sport niet 
lekker.  
GroenLinks wil de wethouder dan ook vragen in de behoefte NU te zoeken naar creatieve 
oplossingen, bijvoorbeeld tijdelijke voorzieningen/oplossingen opdat de sportverenigingen uit de 
voeten kunnen.  
 
3 MFA nieuwe akkers 
Voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de complicerende factoren rond MFA Nieuwe Akkers. 
De gemeente heeft geen goede grondpositie en dat zet de onderhandelingen onder druk.  Het lijkt op 
de situatie in de kom van Eelde. Ook daar hebben we geen grondpositie en de planvorming voor 
herstructurering duurt al jaren. 
Zoals u zelf al aangeeft dient de MFA nieuwe akkers in 2012 gerealiseerd te zijn. Voor GroenLinks 
is dit een belangrijk punt. Wij vragen het college hier dan ook veel energie op in te zetten. 
 
4 Laaggeletterdheid 
Er is bij dit college veel aandacht voor “Meedoen mogelijk maken”. Een onderwerp dat in dit 
verband nog niet eerder is benoemd is laaggeletterdheid. We zijn tevreden met het uitgebreide 
antwoord op onze technische vraag daarover. 
GroenLinks is blij dat B&W een extra inspanning wil leveren om meer deelnemers voor 
alfabetiseringscursussen te werven om de laaggeletterdheid te bestrijden.  
In de beantwoording geeft het college een opsomming van de activiteiten die zijn ingezet.  
Het college constateert zelf dat het zeer moeilijk is deze mensen te bereiken. Daarbij wordt 
toegevoegd, dat het aantal cursisten op dit moment niet bekend is.  
 
Voorzitter: Dit is inderdaad het punt.  
Iemand die laaggeletterd is begint daar zelf niet over.  
Het spreekt GroenLinks daarom zeer aan, dat via een workshop ‘herkennen en signaleren’ 
medewerkers van de ISD, CWI en GKB de opmerkzaamheid voor laaggeletterdheid wordt vergroot. 
GroenLinks wil het college dan ook vooral vragen deze route te stimuleren en te ondersteunen 
want lezen en schrijven is een van de eerste voorwaarden voor een “Kansrijk leven”. 
 
Tot zover de bijdrage van GroenLinks in eerste termijn.  


