
 
 
 
Behandeling begroting 2009 en najaarsnota 2008  -  D66 
 
Zorgen over…… 
Crises. 
Langzamerhand is de financiële crisis ons land binnen geslopen. Het is gebleken dat ook 
gemeenten hiermee te maken hebben. Zo ook Tynaarlo, weliswaar indirect omdat het geld van 
de regiovisie betreft dat in IJsland gesmolten is. D66 vraagt zich echter af of er andere 
Verbonden Partijen zijn die ook geld hebben doorgesluisd naar IJslandse banken. 
Kan het college hier duidelijkheid over geven? 
Langzamerhand zou er ook een economische crisis in aantocht zijn. Ook wij zullen dat 
merken. Bijvoorbeeld bij alle bouwplannen die op stapel staan. ( De verkoop van huizen in 
onze gemeente is bijna tot stilstand gekomen)  U geeft al aan dat bij verschillende 
bouwprojecten vertraging optreedt, zoals Ter Borch.  
Kan het college aangeven hoelang de bouw van Ter Borch vertraagd is en welke 
gevolgen die vertraging heeft? 
Het ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) is een klein koninkrijk geworden binnen de 
organisatie. Bij de start van het OBT is uitgegaan van 10 à 20 nieuwe mensen. Vorige week  
antwoordde u ons dat er bijna 30 mensen aangetrokken zijn voor alle projecten!  
In deze onzekere tijd moeten de risico’s van al die ambities duidelijker in beeld komen.  
We moeten zeer alert zijn, reëel zijn  en desnoods pas op de plaats maken en prioriteiten 
stellen. 
Deelt het college deze bezorgdheid en welke maatregelen neemt u? 
 
Zorgen over… 
De betrouwbaarheid van het college. 
Kaderbrief, afspraken, gedane toezeggingen, etc. komt het college niet na. Onder andere op 
blz 2 van de begroting stelt u dat de kaders genomen zijn die in de kaderbrief staan en die 
door de raad zijn vastgesteld. En toch presteert u het om opeens een extra OZB verhoging van 
2,9 % uit de lucht te laten vallen. Zonder onderbouwing maar wel omdat u gebruik maakt van 
“ruimte die ontstaat door de lagere tarieven van de afvalstoffenheffing”. Gunt u de burger de 
verlaging niet? Nee, u had zelfs de OZB nog meer willen verhogen, maar dan kwam die 
boven het toegestane maximum…. 
Uitleg van college. 
D66 heeft u gevraagd wat u heeft gedaan met aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 
over de Verbonden partijen en de lokale heffingen. De raad heeft die unaniem overgenomen. 
Wat heeft u gedaan?  Niente. Hoewel u dat wel heeft toegezegd een jaar geleden.  
Uitleg van college 
Nog een klein voorbeeld:  
Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling is toegezegd dat de evaluatie van de gemeentepagina 
en de slechte bezorging van de Oostermoer dat najaar zou plaatsvinden. 
Nee dus, een jaar later moet dat nog steeds gebeuren. 
 
Kortom, het college heeft lak aan de raad? Is moe? 
 



Zorgen over… 
Gevolgen infrastructurele werken voor ondernemers.  
Op dit moment is de gemeente langdurig aan het werk aan de Groningerweg in Eelde en 
Eelderwolde. De weg was totaal afgesloten en is nu ’s avonds en in het weekend toegangelijk. 
Volgende jaren staan nog meer werkzaamheden op stapel. Nu al zijn er ondernemers die 
nadeel bij de werkzaamheden hebben en omzetverlies lijden.  
Vele gemeenten, maar ook het Rijk, provincies en waterschappen hebben voor deze gevallen 
de beschikking over een Verordening Nadeelcompensatie waarin duidelijke uniforme kaders 
staan voor schadevergoeding. 
Helaas heeft de gemeente Tynaarlo een dergelijke verordening niet.  
D66 stelt voor dat Tynaarlo zo spoedig mogelijk ook een algemene verordening 
nadeelcompensatie gaat vaststellen om de ondernemers de mogelijkheid te bieden eventuele 
schade te laten compenseren. Reactie college en andere fracties. 
 
Zorgen over … 
De realisatie van de Multi Functionele Accommodatie in Nieuwe Akkers. 
Wij vragen ons af en dat hebben we vanaf het vaststellen van het Integraal Accommodatie al 
naar voren gebracht of er wel voldoende ruimte is om daar een MFA te realiseren. U geeft toe 
dat de grondpositie moeizaam is. Waarom vasthouden aan die plek? Waarom geen andere 
plek zoeken buiten de Nieuwe Akkers, bijvoorbeeld op de plaats van de vroegere 
Bladergroenschool? Reactie college. 
 
Tenslotte 
Positief over… 
Babybos.  
De jeugd heeft de (duurzame) toekomst. D66 stelt voor dat de gemeente voor elke nieuw 
geborene in Tynaarlo een boom plant. De bomen vormen samen het Babybos. Waar moet het 
bos komen? Het Landschaps OntwikkelingsPlan biedt voldoende mogelijkheden om hierin te 
voorzien. 
 
 
 
 


