Fractie
Tekst voor de raadsvergadering op 2 november.
Mondelinge reactie op de toegezonden stukken bij agendapunt 8
MdV
De fractie van D66 heeft met zorg de najaarsnota en de programmabegroting en de overige
informatie bestudeerd.
Vooropgesteld moet worden dat het college niet karig is geweest met het geven van
informatie en dat er sprake is geweest van een ruime mogelijkheid tot het verkrijgen van
gegevens, zowel schriftelijk als mondeling.
Daarbij was de openheid tot en de snelheid van het verstrekken van de gevraagde gegevens
opvallend goed en werd door onze fractie de instelling van het afspraakspreekuur als zinnig
en waardevol ervaren.
Uit de gepresenteerde stukken komt de financiële positie van de gemeente duidelijk naar
voren.
Speciaal met het oog op de toekomst is die situatie niet bepaald rooskleurig te noemen.
Daarbij komt nog, dat na de presentatie van de NjN en de PB 2011 het regeerakkoord
bekend werd. Daarin staan een aantal voorstellen die niet gunstig lijken voor gemeentelijke
financiën.
Zoals wel vaker vertoond ligt het in het voornemen van de centrale overheid om een aantal
geldverslindende maatregelen te “hervormen”en daarna de uitvoering op te dragen aan de
gemeenten, natuurlijk na toepassing van een efficiency korting. Als voorbeeld moge dienen
de voorgestelde samenvoeging van WWB, WSW en Wajong, waarna de gemeenten de
uitvoering toegeschoven krijgen omdat ze de budgetten gerichter kunnen inzetten, wat in de
praktijk wel zal betekenen dat de budgetten eerst afgeroomd worden.
De eerste vraag die de fractie van D66 aan het college heeft is dan ook: Ziet u
veranderingen in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente, nu bekend
geworden is op welke terreinen de centrale overheid wil gaan bezuinigen en hoe denkt u
daarmee om te gaan?

Mogelijk is het een voordeel dat de plannen van de nieuwe regering pas laat in dit jaar
bekend geworden zijn, zodat meeste maatregelen niet meer in 2011 hun beslag kunnen
krijgen. De plannen die voortkomen uit de voorliggende programma begroting zullen daarom
mogelijk voor een groot deel kunnen worden uitgevoerd. Maar voor de jaren die volgen zal
de financiële positie van de gemeente zo mogelijk nog verder verslechteren.
De fractie van D66 ziet met genoegen dat het college begonnen is de nodige bezuinigingen
eerst in eigen huis te zoeken door vaststelling van een financiële taakstelling. De ingestelde
vacaturestop en het terugdringen van de inhuur van derden zijn daarbij een goede
maatregelen. Daarbij moet natuurlijk wel bedacht worden dat in sommige gevallen
vervanging beslist noodzakelijk is, maar dat men daarbij scheve ogen moet voorkomen. Hoe
denkt het college dit op te lossen?
Ook in de versobering van het onderhoudsniveau van wegen en groen kan de fractie van
D66 zich in eerste instantie vinden, vooropgesteld natuurlijk dat de verkeersveiligheid niet in
gedrang komt en de bestaande problemen, zoals de slechte toestand van het fietspad langs
de Burgemeester Legroweg, wel worden opgelost. De fractie van D66 vraagt het college of
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aan dit fietspad, dat nu op de tweede plaats staat in de top tien van slechtste fietspaden, nu
eindelijk iets gedaan kan worden
In de lijst vervallen nieuw beleid 2011 staat in de kolom “doorgeschoven” de rotonde in de
Hoofdweg / Groningerweg op de T splitsing met de Meerweg genoemd.
In het voorjaar is er nogal wat polemiek geweest over de opritten van de huizen aan de
Hoofdweg tussen de Braak en de Meerweg. Door wethouder Assies is toen als argument
gebruikt dat het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het wegdek van de Hoofdweg zou
zorgen voor een vermindering van de hoogte van de gewraakte betonranden.
Is, nu de aanleg van de rotonde is uitgesteld, ook het aanbrengen van de slijtlaag uitgesteld?

In de najaarsnota wordt wel aandacht gevraagd voor de actualisering van de
bestemmingsplannen van de centra van Paterswolde en Zuidlaren, maar de dorpskern van
Vries ontbreekt daarbij.
In deze raad is recentelijk gesproken over de MFA van Vries en over een nieuwe woonwijk.
De fractie van D66 is van mening dat, om Vries als aantrekkelijke woonlocatie te blijven zien
het centrum een renovatie nodig heeft met centreren van de winkels in een kleiner gebied, bij
voorkeur in een soort winkelcentrum.
Het lijkt verstandig deze renovatie gereed te hebben als de eerste huizen in de Bronnen
worden opgeleverd, omdat een gezellig centrum van het dorp de verkoopbaarheid van de
huizen zal vergroten.
Is het college deze mening ook toegedaan en zo ja, wat is zij van plan hieraan te doen?
De najaarsnota laat hoge rapportcijfers voor het klanttevredenheidsonderzoek zien en deelt
mede dat de bewustwording van een goede communicatie nog steeds groeiende is.
Jammer genoeg geeft dezelfde nota ook aan dat bij het totale onderzoek naar
klanttevredenheid Tynaarlo van 100 gemeenten plaats 69 scoort.
Dat heeft, volgens de nota, te maken met de dienstverlening van de backoffice en het gebrek
aan koppeling tussen front- en backoffice. Wat denkt het college hier aan te doen?
De Najaarsnota geeft aan dat uit een onderzoek is gebleken dat we eerst het begrip
Mantelzorg bekend moeten maken voordat we kunnen inventariseren waaraan
mantelzorgers behoefte hebben.
De fractie van D66 kan zich niet helemaal aan de indruk onttrekken dat hier een doekje voor
het bloeden beschreven wordt.
Het begrip Mantelzorg is in Nederland al jaren bekend en wordt frequent in de media
gebruikt.
Navraag leert dat Tynaarlo de enige gemeente in Drenthe is die geen Mantelzorg beleid
heeft.
De nota vervolgt met de mededeling dat in het najaar (van 2010) de PR campagne
mantelzorg uitgevoerd wordt.
De fractie van D66 vraagt het college de verdere ontwikkeling fors te bespoedigen. Gezien
de voornemens van de regering zoals die in de afgelopen week over het voetlicht zijn
gekomen zal Mantelzorg in de komende jaren een niet weg te denken onderdeel van ons
aller dagelijks leven worden.
In de programma begroting wordt in het cluster Verkeer en mobiliteit in de activiteiten op
hoofdlijnen van het programma Wegen gesproken over “Bestrijden van gladheid, waarbij de
zwakkere verkeersdeelnemer in bescherming wordt genomen”.
De fractie van D66 wil graag weten wat daarmee precies bedoeld wordt.
In dat zelfde cluster wordt in het programma verkeer en vervoer gesproken over
“Participeren in het project realisatie van een light rail van Groningen naar Yde de Punt”.
Met dit project wordt de regiotram bedoeld.
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Enkele weken geleden werd tijdens de avond over deze tram verteld dat de planning voor
deze lijn aangeeft dat de realisatie na 2030 zal plaatsvinden.
Tijdens die zelfde bijeenkomst werd ook gezegd dat over hoogstens 5 jaar Groningen niet
meer toegankelijk zal zijn voor auto’s en dat er rond het Julianaplein sprake zal zijn van een
verkeersinfarct.
Dat betekent lange files op de A28 en verstopping van de andere wegen door Tynaarlo
richting Groningen.
De fractie van D66 vraagt het college of het al heeft nagedacht over het nemen van tijdige
vervoersmaatregelen om dit geschetste scenario te voorkomen.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een frequente busverbinding over de A28 met P + R
plaatsen bij elk viaduct tussen Assen Noord en Groningen.
De toenemende kosten van de WMO worden in de programmabegroting voorstelbaar en
waarschijnlijk geacht.
Dat is ook in Den Haag blijkbaar onderkend, want de september circulaire laat een
structurele verhoging van het macrobudget WMO zien.
Het komt de fractie van D66 in dit kader daarom uiterst wrang voor, dat het college voorstelt
bij de WMO een eigen bijdrage in te voeren en de hoeveelheid voorzieningen te beperken en
aan de andere kant de extra verkregen gelden in te zetten tot dekking van het structureel
tekort in 2010 en onvoorzien in 2011.
Dit lijkt er veel op dat het college de zwakste schouders wil belasten met de structurele
tekorten van deze gemeente, terwijl het structureel tekort niet door de WMO, maar door het
lokaal onderwijsbeleid ontstaan is.
De fractie van D66 vraagt het college daarom naar een andere oplossing om te zien en de
WMO gerechtigden niet voor het structureel tekort te laten opdraaien.
Uit de notitie over de ombuigingsoperatie blijkt dat het college tot en met de kerst intern
discussieert en keuzes voor de raad voorbereidt.
De fractie van D66 wenst hen daarbij veel sterkte en wijsheid toe en tenslotte is de fractie
van D66 van mening dat in deze gemeente een referendumverordening zou moeten worden
ingevoerd.
Tot zover de reactie op de toegezonden stukken.
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