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Inleiding  
 
De gemeente Tynaarlo is een dynamische 
groene gemeente gelegen tussen Groningen 
en Assen. In deze verstedelijkte omgeving 
vormt Tynaarlo een aantrekkelijk contrast ten 
opzichte van de drukte en gejaagdheid van het 
stadse leven. Rust en gemoedelijkheid voeren 
hier de boventoon. Tegelijkertijd straalt de 
gemeente ook dynamiek uit: een gemeente 
waar dingen gebeuren, waar dingen kunnen. 
Kortom een levendige gemeente, maar wel 
gericht op de landschappelijke kwaliteit. Een 
gemeente ook met een hoog algemeen 
voorzieningenniveau waarin voor iedereen wel 
iets is te vinden wat bij hem of haar past of 
noodzakelijk is.  
De inwoners van Tynaarlo passen ook in dat 
beeld: gemoedelijk waar het goed gaat, 
dynamisch waar het een richting op dreigt te 
gaan die zij niet wenselijk vinden, maar altijd 
vanuit een grote betrokkenheid met de eigen 
leefomgeving in hun gemeente.  
 
Aldus luidt de tekst van het manifest welke de 
basis vormde voor het collegeprogramma 2006 
– 2010. Deze tekst is nog steeds van 
toepassing, echter de omgeving waarin de 
gemeente Tynaarlo zich manifesteert is, zeker 
in financieel opzicht, sterk in beweging en 
belooft weinig goeds. Alle ambities zoals die in 
dit document staan verwoord staan fier 
overeind maar dienen wel in perspectief 
geplaatst te worden van wat er op ons af dreigt 
te komen. 
 
Nieuw college 
De partijen PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en 
Christen Unie hebben een akkoord op 
hoofdlijnen bereikt over het programma voor 
de komende vier jaren. In het nieuwe college 
worden vier wethouders benoemd met ieder 
een aanstelling van 90%. De wethouders zijn: 
Henk Kosmeijer (PvdA) met de taak 
coördinatie van Ruimtelijk Economische 
Ontwikkeling; Nina Hofstra (VVD) met de taak 
coördinatie Financieel Economische 
Ontwikkeling; Harm Assies (GroenLinks) met 
de taak coördinatie Duurzame Ontwikkeling; 
en Martin Kremers (CDA) met de taak 
coördinatie Maatschappelijke Ontwikkeling. 
Burgemeester Frank van Zuilen zal worden 
belast met de coördinatie van Algemeen 
Bestuurlijke Ontwikkeling en Veiligheid.  
 
Alle partijen zijn het er over eens dat de 
toekomstverwachtingen voor de gemeenten 

een zware wissel kunnen trekken op de 
afspraken die nu worden gemaakt. Juist 
daarom achten zij het ook van groot belang dat 
er een stabiel college wordt gevormd dat ook 
kan rekenen op een groot draagvlak in de 
raad. De wisselwerking in het debat tussen 
college en voltallige raad zal er toe leiden dat 
we gezamenlijk in staat worden gesteld om 
goede besluiten te nemen over toekomstige 
lastige kwesties.  
 
Akkoord op hoofdlijnen 
Dit manifest bevat een akkoord op hoofdlijnen 
en legt een basis voor het collegeprogramma 
waarin kaderstellende keuzes worden 
uitgewerkt voor de komende bestuursperiode.  
Het college ziet als belangrijkste componenten 
voor het collegeprogramma de volgende 
uitgangspunten: 
 
• Financiële beheersing en beheersing 

lastendruk burgers; 
• Duurzame economische ontwikkeling; 
• Sterke sociale voorzieningen en 

maatschappelijke dienstverlening; 
• Bouwontwikkeling geënt op 

(woning)behoefte en marktontwikkeling; 
• Stimuleren van meerdere vormen van 

mobiliteit; 
• Uitvoering van klimaatbeleid en aandacht 

voor landschapsontwikkeling; 
• (Sociale) Veiligheid; van repressie naar 

goede preventie; 
• Burgerparticipatie en efficiënte 

informatievoorziening; 
• Kostendekkende dienstverlening; 
• Een flexibele ambtelijke organisatie die 

zich meer richt op uitvoering van beleid en 
minder op nieuw beleid. 
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Algemene bestuurlijke 
ontwikkeling en Veiligheid 
 
Bestuur en burgers  
 
De gemeente Tynaarlo is van haar inwoners. 
Het is een betrokken, communicatieve en 
transparante gemeente.  
 
De gemeente Tynaarlo ontwikkelt zich steeds 
meer als de “Eerste Overheid”. De gemeente 
is de overheid die het meest betrokken is bij de 
directe leefomgeving van een ieder.  
 
Wij maken de komende vier jaar werk van een 
slimme organisatie van onze dienstverlening. 
Wij dragen daarmee uit dat mensen bij ons 
centraal staan. Het ondersteunen van hun 
zelfredzaamheid, vanuit wederzijds vertrouwen 
tussen overheid en burgers, bedrijven en 
instellingen, staat daarbij voorop.  
We stellen ons daarvoor de volgende doelen:  
 
Mensgericht 
De vraag van mensen staat centraal in ons 
handelen. Wij nemen de ruimte om 
oplossingsgericht te werken en staan hier voor 
als gemeentebestuur. Persoonlijke en een 
klantgerichte benadering staat voorop. En 
vooral ook het actief betrekken van haar 
inwoners. 
Daarbij heeft de gemeente verschillende rollen, 
bijvoorbeeld de rol van dienstverlener, maar 
ook die van handhaver van regelgeving en die 
van initiatiefnemer voor het verbeteren van 
onze leefomgeving of ontwikkelaar van nieuwe 
wijken. Die verschillende rollen leiden er toe 
dat de gemeente ten opzichte van de burger 
niet altijd hetzelfde gezicht toont. Regels 
handhaven is nu eenmaal wat anders dan 
samen met de buurt een speelplaats 
aanleggen.  
 
Snel & Zeker 
Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en 
instellingen hun zaken snel en zeker kunnen 
regelen. Wij praten en schrijven in begrijpelijke 
taal en geven hen online inzicht in de 
gegevens die de overheid van hen heeft. Wij 
werken eraan hen eigenaar te laten zijn van 
hun persoonlijke gegevens. We houden alle 
bestaande communicatiekanalen open, zodat 
mensen kunnen kiezen wat bij hen past. 
Ongeacht het kanaal krijgt men hetzelfde en 
goede antwoord. Wij maken werk van één 
digitale kluis waar mensen zelf hun gegevens 
kunnen beheren. 
 

Samenwerking 
Wij richten onze dienstverlening zo in dat 
levensgebeurtenissen centraal staan. Onze 
dienstverlening is voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar (één loketgedachte). Wij werken 
hiervoor samen met andere instanties.  
 
Eenmalige uitvraag gegevens 
Eenmaal bekende gegevens vragen wij niet 
nogmaals. Wij verwachten dit ook van andere 
overheidsorganisaties en spreken hen daarop 
aan. Dit betekent dat gebruik van de 
basisregistraties standaard is en wij waar 
mogelijk proactief diensten aanbieden. 
 
Transparant en aanspreekbaar 
Wij gebruiken servicenormen en dragen deze 
uit. We vergelijken ons met andere gemeenten 
via www.waarstaatjegemeente.nl.      
    
 
Met deze aanpak willen we het vertrouwen en 
betrokkenheid van de burger in de overheid 
verder versterken. Een effectieve en efficiënte 
organisatie is de basis voor het bereiken van 
de maatschappelijke doelstellingen. 
Tweejaarlijks zal er onder de inwoners 
onderzoek gedaan worden naar ervaringen en 
belevingen van de dienstverlening. Daarbij zal 
ook het burgerpanel een rol spelen. 
 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het 
gemeentelijk beleid willen we in een zo vroeg 
mogelijk stadium een interactieve rol van 
inwoners en ondernemers.  
 
Het is van groot belang dat we onze interne 
(gegevens) huishouding en bedrijfsprocessen 
van de gemeentelijke organisatie zo 
organiseren en (her)inrichten dat de vereiste 
kwaliteit en snelheid haalbaar blijft. De 
prestaties zullen gemeten worden. De inzet is 
een vermindering van de administratieve 
lasten van de burgers en ondernemers. Om dit 
te bereiken zal de digitale dienstverlening 
verder ontwikkeld worden. 
 
We blijven gericht op een efficiënte 
(interne)organisatie van de dienstverlening aan 
de burgers. Ons motto is regelgeving waar 
noodzakelijk. Een goede balans tussen 
regelgeving en handhaving. 
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Veiligheid  
 
Veiligheid maken we met elkaar. 
 
Een goed Woonklimaat. Kritisch en alert kijken 
naar mogelijkheden om onze veiligheid te 
behouden en ons veiligheidsgevoel te 
versterken. Door samen creatief te zijn kunnen 
we een beweging maken van repressie naar 
goede preventie. Professionele partners 
werken nauw samen met bewoners en 
bedrijven. De gemeente heeft hier de regierol.  
 
Een veilige leefomgeving is voor ons allen een 
basisbehoefte. Tynaarlo staat hoog op de 
ranglijst van veilige gemeentes. Aan de hand 
van wijkscans van de politie wordt de vinger 
aan de pols gehouden om Tynaarlo een veilige 
woon- en leefgemeenschap te laten blijven. In 
samenwerking met Regio en buurgemeenten 
worden brandweerzorg en gezondheidszorg 
optimaal ingezet. 
 
 
In het kader van de veilige woonomgeving 
zullen toezichthouders in samenwerking met 
de politie een belangrijke rol te vervullen 
krijgen. 
 
 
Internationaal  
 
Grenzeloos in de wereld. 
 
We weten dat de wereld niet ophoudt bij de 
grenzen van Tynaarlo, of van ons land. 
Tynaarlo wil daarom een bijdrage leveren aan 
de realisatie van de 8 millennium 
ontwikkelingsdoelen. We richten ons daarbij op 
drie – met elkaar verbonden – pijlers: 
duurzaamheid, internationale betrekkingen en 
ontwikkelingssamenwerking. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om zorg voor duurzame 
ontwikkeling, bevorderen Europees 
burgerschap, solidariteit op basis van eerlijke 
handel (bv. fair trade) en bevorderen sociale 
cohesie. 
 
 
Leidraad voor ons beleid ten aanzien van de 
ontwikkelingsdoelen is de effectiviteit van de 
inzet en de financiële mogelijkheden van de 
gemeente. In 2011 zal een evaluatie 
plaatsvinden. 
 
 
 

 

Economische Ontwikkeling 
 
Economie  
 
Meer werkgelegenheid door verbreding van de 
economische ontwikkeling. 

 
Een gezonde economie vormt de basis voor 
het in stand kunnen houden van een hoog 
voorzieningen niveau en het hebben van 
voldoende werkgelegenheid.  
Voor het versterken van de economie zien wij 
niet alleen mogelijkheden binnen de zorg en 
de sector recreatie en toerisme, maar ook 
binnen de sector zakelijke dienstverlening. In 
al deze sectoren achten wij het mogelijk om dit 
samen te laten gaan met het versterken van de 
al aanwezige kwaliteiten van de gemeente 
Tynaarlo. 
Onze ondernemers willen we goed 
ondersteunen. Van onze kant doen wij een 
beroep op ondernemers om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. 
 
Het streven van de gemeente is er op gericht 
om voldoende voorraad bedrijfslocaties 
beschikbaar te hebben voor lokale bedrijven. 
Revitalisering, herstructurering en 
landschappelijke inpassing zijn daarbij het 
uitgangspunt. 
 
. 
Ten aanzien van Vriezerbrug Zuid zullen 
mogelijkheden onderzocht worden om hier een 
themapark voor energieontwikkeling te 
realiseren. Deze energiewinning zal 
aangewend worden voor Vries Nieuwe 
Stukken inclusief het zwembad, de MFA en het 
bedrijventerrein, maar wellicht kan deze 
energiewinning ook breder worden ingezet. 
 
 
Om de dynamiek van het platteland te 
behouden komen er meer mogelijkheden om 
boerenbedrijven een andere bestemming te 
geven (wonen en / of bedrijven) zonder dat dit 
belemmeringen oplevert voor bestaande 
aangrenzende agrarische bedrijven. 
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Ruimtelijke en economische 
ontwikkeling 
 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting  
 
De vraag is bepalend. 
 
De vraag is bepalend voor de ontwikkeling van 
woningbouw binnen de gemeente. Het 
huisvestingsbeleid van de gemeente moet 
gericht zijn op verschillende doelgroepen. We 
ontwikkelen onze bouwlocaties op basis van 
de aanwezige huisvestingsbehoefte en op een 
wijze die financieel verantwoord is. Daarbij 
houden we rekening met de regio afspraken 
inzake de verdeling van het bouwen van  
woningen. Al deze elementen bepalen 
uiteindelijk of en in welk tempo een bepaalde 
bouwontwikkeling daadwerkelijk in gang wordt 
gezet.  
 
In de dorpen Zuidlaren, Eelde, Paterswolde en 
Vries worden plannen opgesteld voor 
revitalisering van de (winkel)kernen. Daarnaast 
lopen de door particulieren en overheid 
gestarte (woon)projecten door. Door de 
economische en demografische 
ontwikkelingen verdient een actualisering van 
het woonplan de aandacht. Aan de kwaliteit 
van de woningen en woonomgeving worden 
steeds hogere eisen gesteld. Een actief, 
financieel verantwoord en marktconform 
grondbeleid is de basis voor de regie die we 
voeren op de (woning)bouwactiviteiten binnen 
onze gemeentegrenzen. 
 
 
De komende jaren zullen we ons inspannen 
om woningbouw te realiseren binnen de 
sociale huursector, de betaalbare koopsector 
(starters), voor jongeren en in combinatie met 
de zorgsector. Binnen de beschikbare locaties 
hebben deze doelgroepen de eerste prioriteit. 
Hierbij wordt nauwe samenwerking gezocht 
met de in onze gemeente gevestigde 
woningcorporaties. 
 
 
De afspraken binnen de Regiovisie Groningen 
- Assen zijn mede bepalend voor het 
gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. De 
Koningsas, het gebied tussen Assen en 
Groningen, is aangewezen als 
investeringsgebied. Dit schept kansen voor 
verdere ontwikkeling. 
 
 

De planvoorbereiding van de diverse 
woningbouwprojecten uit het structuurplan, 
waaronder Vries Nieuwe Stukken, gaat door. 
Zoals gebruikelijk in onze gemeente zal bij 
grote investeringen, gelet op 
marktontwikkeling, bepaald worden of en hoe 
gefaseerd verder te gaan met de projecten. 

 
 
Financieel economische ontwikkeling 
 
Financiën  
 
Heldere kostendekkendheid. 
 
De komende 4 jaren staan in het teken van 
zwaar weer op financieel gebied. De 
uitkomsten van de werkgroepen vanuit het Rijk 
zijn weliswaar nog niet bekend, maar de 
verwachting is dat de rijksbijdrage fors naar 
beneden gaat. De verwachting is een daling 
van 20% (= jaarlijks 4 miljoen euro minder 
inkomsten). 

We staan de komende jaren voor een grote 
opgave. Hoe houden we enerzijds de 
begroting sluitend, conform de geldende 
voorschriften. Hoe kunnen we anderzijds onze 
maatschappelijke opgaven realiseren en op 
een goede wijze anticiperen op de (externe) 
ontwikkelingen die nog op ons af komen. Ook 
vragen deze financiële ontwikkelingen voor de 
bedrijfsvoering dat we nadenken over de 
inrichting en flexibilisering van de (interne) 
organisatie en waar mogelijk terugdringen van 
externe inhuur van kennis en capaciteit. De 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers 
dient kostendekkend te zijn. Dit vraagt om een 
scherpe en transparante kostentoerekening. 

Om te beginnen zal de komende vier jaar 
vooral het accent liggen op het voortzetten van 
de uitvoering van reeds ingezet beleid en niet 
op het ontwikkelen van nieuw beleid. De 
sociale voorzieningen worden zo veel mogelijk 
ontzien als er bezuinigd moet worden.  

 

Ondanks de financiële problematiek die op ons 
afkomt is het college zich bewust van het feit 
dat ook burgers en bedrijven zijn geraakt door 
de financiële crisis. Het uitgangspunt van het 
college is daarom dat de OZB maximaal 2% 
per jaar stijgt. 
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Duurzame ontwikkeling 
 
Milieu  
 
Duurzaamheid als uitgangspunt. 
 
Het jaar 2010 is door de Verenigde Naties 
uitgeroepen tot het internationale jaar van de 
Biodiversiteit. Daar is goede reden voor. We 
staan mondiaal voor de uitdaging mensen te 
blijven voorzien van gezond voedsel, schoon 
drinkwater en een prettige leefomgeving 
zonder onze biodiversiteit en natuurlijke 
hulpbronnen verder aan te tasten. 
De afgelopen periode is er veel 
natuurontwikkeling gerealiseerd. In de 
komende periode zetten we in op het 
versterken van de  landschapstructuren 
(uitvoeren Landschap Ontwikkelings Plan) en 
het verhogen van de kwaliteit door de 
biodiversiteit. 
 
Ook Tynaarlo streeft naar het behoud en het 
versterken van de biodiversiteit. 
 
Een duurzaam en integraal milieubeleid brengt 
de aspecten op het terrein van water, bodem, 
lucht, geluid en energieverbruik samen bij de 
uitvoering van het klimaatbeleid. Het college 
zet in op het terugdringen van het 
energieverbruik en het opwekken van 
duurzame energie. 
 
 
De aanpak zal gericht zijn op voortzetting van 
gescheiden inzameling en 
opbrengstmogelijkheden van (groene) 
afvalstromen. Met de inzet van 
toezichthouders zal aangestuurd worden op 
het terugdringen van het zwerfafval. 

 
 
We gaan de resultaten van ons klimaatbeleid 
beter monitoren. Vooral op het gebied van het 
opwekken van duurzame energie zoeken we 
regionale samenwerking. 

 
 
Mobiliteit  
 
Goed bereikbaar. 
 
Om aan de toenemende mobiliteit van onze 
inwoners te kunnen voldoen en om Tynaarlo 
en de regio bereikbaar te houden wordt niet 
alleen gewerkt aan het optimaliseren van 
veiligheid en doorstroming op de weg, maar 

worden verschillende vormen van mobiliteit 
onderzocht en gerealiseerd in regionaal 
verband. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg 
van fietroutes+, optimaliseren van openbaar 
vervoer, een transferium of de realisatie van 
een light rail. Op het terrein van mobiliteit 
speelt de actuele informatievoorziening naar 
reizigers en weggebruikers een steeds 
belangrijkere rol. 
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Maatschappelijke 
ontwikkeling 
 
Sociaal  
 
Iedereen doet mee. 
 
In een bloeiende samenleving doet iedereen 
mee. Van jong tot oud en ongeacht huidskleur 
of afkomst. Het sociaal beleid van de 
gemeente Tynaarlo is gericht op voortzetten 
van “Meedoen mogelijk maken”. Om mee te 
kunnen doen moet je namelijk wel de 
mogelijkheden hebben. Meedoen in de 
samenleving is gericht op wat iemand wel kan 
en niet op zijn of haar beperkingen. 
 
We zetten het sociaal beleid dat we de 
afgelopen jaren hebben opgebouwd voort. We 
stimuleren dat jongeren een goede 
startkwalificatie halen, we waarderen 
vrijwilligerswerk en bieden volwassenen 
educatie. 
 
 
Welzijn  
 
Collectief waar het kan en individueel waar het 
moet. 
 
De gemeente Tynaarlo is een welvarende 
gemeente met een hoog voorzieningenniveau 
en een hoog inkomensniveau. Het welzijn van 
onze inwoners wordt door vele factoren 
bepaald, en lang niet al die factoren zijn door 
de gemeente rechtstreeks te beïnvloeden. 
Daar waar de gemeente haar invloed kan 
aanwenden om het welzijn te bevorderen, zal 
dat primair gericht zijn op die mensen die het 
zonder steun niet lukt om een redelijk staat van 
welzijn te bereiken.  
Uitgangspunt daarbij is collectief waar het kan 
en individueel waar het moet. Alleen dan 
houden we het betaalbaar. 
Het huidige WMO-beleid is geënt op 
ontwikkelingskansen voor iedereen, eigen 
verantwoordelijkheid, preventief beleid en 
preventieve collectieve voorzieningen en 
samenwerking tussen cultuur, onderwijs, sport, 
welzijn, jeugd, kinderopvang en het 
ondersteunen van eigen kracht/initiatief van de 
samenleving. Om dat goed te kunnen 
faciliteren zetten we het beleid ten aanzien van 
de multifunctionele accommodaties voort. Het 
meedoenbeleid en accommodatiebeleid 
versterken elkaar. Uiteraard zijn actuele 
ontwikkelingen bepalend voor verdere 

ontwikkeling en het bouwen van de 
multifunctionele accommodaties. 
 
Een speerpunt van ons beleid is de jeugd. 
Gezocht zal worden naar aansprekende 
manieren om discussies over thema’s als 
sport, activiteiten, hangplekken, uitgaan, 
vandalisme, drank- en drugsgebruik, etc., te 
voeren.  
Het centrum voor Jeugd en gezin moet de 
ingang worden voor kinderen en ouders met 
vragen over opgroeien. Het centrum voor 
Jeugd en gezin zal de samenwerking tussen 
instanties tot stand brengen, zodat ouders en 
kinderen niet tussen wal en schip terecht 
komen. 
 
Tevens is het oogmerk van het college om 
iedereen te stimuleren in zijn of haar vitaliteit 
en zelfstandigheid en richt de beleidsmatige 
aanpak zich er op om mensen zo zelfstandig 
mogelijk te laten functioneren en actief te laten 
deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

 
 
Onderwijs  
 
Goed onderwijs legt het fundament voor onze 
toekomst. 
 
Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en 
voor- en naschoolse opvang voor de 
verschillende doelgroepen, moeten meehelpen 
kinderen een goede start geven. Daarnaast is 
het belangrijk dat op school alle kinderen 
ontwikkelmogelijkheden krijgen, zowel op 
cognitief, fysiek (beweging) als op creatief 
gebied. Dat brede aanbod kan goed 
ondergebracht worden in Multi Functionele 
Accommodaties. 
 
Lokale samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet 
resulteren in een betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt. 
 


