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College Tynaarlo rond; Tynaarlo op koers 
 
De onderhandelaars van PvdA, VVD, GroenLinks, CDA en Christen Unie hebben 
woensdagavond een definitief akkoord op hoofdlijnen bereikt over het beleid voor de komende 
vier jaren. 
 
Onder de titel ‘Tynaarlo op Koers’ wordt enerzijds aangegeven in welke richting het nieuwe college de 
gemeente zou willen bewegen. Anderzijds wordt ook aangegeven dat alle ambities wel in het 
perspectief geplaatst moeten worden van wat er op ons af dreigt te komen. De collegepartijen 
realiseren zich ter dege dat er financieel moeilijke tijden aanbreken door de verwachte daling van 
inkomsten uit het Gemeentefonds. Dit betekent dat er ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. 
Het college realiseert zicht echter ook dat in tijden van crisis juist ook burgers en bedrijven geraakt 
worden. Daarom is het uitgangspunt dat de OZB met maximaal 2 % verhoogd wordt. 
 
Tynaarlo blijft een gemeente waar dingen gebeuren, waar dingen kunnen. Een levendige gemeente, 
gericht op de landschappelijke kwaliteit. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau, waarin 
voor iedereen wel iets is te vinden wat bij hem past. Dat was de situatie in 2006, en dat is hij nog 
steeds. Alleen de omstandigheden zijn anders.  
 
De collegevorming was in dat licht geen eenvoudig proces; er kwamen lastige vraagstukken op tafel. 
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. Het onderlinge vertrouwen is sterk gegroeid en de 
ambities van het nieuwe collegeprogramma staan fier overeind. Dit collegeprogramma kan rekenen op 
draagvlak in de raad. En dat is belangrijk in een periode waarin bezuinigingen op komst zijn. Het is de 
grote uitdaging waar het nieuwe college voor staat. Het uitgezette beleid van de afgelopen jaren 
handhaven en waar mogelijk nieuwe impulsen (blijven) geven.  
 
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.  
 
Akkoord op hoofdlijnen 
Het Manifest Tynaarlo op Koers 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. 
 



Tynaarlo staat voor een krachtige gemeente, waar het goed toeven is. Met aandacht voor de 
duurzame ontwikkeling van landschap en economie. Dit alles tegen een helder afgewogen financieel 
kader. Zo creëren we kansen voor de toekomst. 
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