
BIJDRAGE CDA FRACTIE TYNAARLO.  
Algemene beschouwingen Voorjaarsbrief/ perspectievennota 2013 
 
Voorzitter, 
Nederland zit in een diepe crisis. De economie verkeert nog steeds in een periode van krimp, 
verdergaande bezuinigingen van de rijksoverheid worden aangekondigd. We zien een beeld van verder 
verlies van werkgelegenheid en een woningmarkt die nog onvoldoende in herstel is. 
Verdergaande bezuinigingen worden door de regering aangekondigd, alhoewel de inzichten van de 
economen over de effecten daarvan totaal verschillen. De negatieve spiraal lijkt helaas voorlopig dus nog 
niet ten einde te zijn. 
Ook in Tynaarlo zullen keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die voor de toekomst van de burgers van 
Tynaarlo essentieel zullen zijn. 
In de perspectievennota geeft het college alvast enkele denkrichtingen mee voor de periode na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, waarvoor dank! 
Meer de kracht en de creativiteit van de samenleving benutten, is een van uw maatschappelijke 
doelstellingen en dat is een uitgangspunt die het CDA van harte  kan onderschrijven! 
Middeninkomens en gezinnen, kleine ondernemers en familiebedrijven krijgen economisch gezien wat het 
CDA betreft absolute prioriteit. 
In dat licht hebben wij de perspectievennota doorgenomen waarover zometeen meer. 
 
Allereerst een enkele opmerking over de voorjaarsbrief 2013 en twee vragen leggen wij u voor: 
 
Op pagina 2 stelt u terecht vast dat de stijgende werkloosheid effect zal gaan hebben op de financiële 
draagkracht van inwoners. Het CDA maakt zich daarover grote zorgen en meent dat daarom zeer 
behoedzaam dient worden omgegaan met verdere aantasting van die draagkracht. 
 
Op pagina 3 kunnen we lezen over de perikelen  rond de privatisering en aanbestedingsplannen van de 
kleedaccommodatie  van VAKO. 
Onze vraag is: kunt u aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van het overleg met VAKO over 
de kleedaccommodatie.Ziet u reële kansen ten aanzien van de realisatie van dit project? Graag uw 
reactie. 
 
Bij cluster 4 Onderwijs, (op pagina 7/4 ): wordt een structureel voordeel veroorzaakt door minder 
weekendvervoer en minder ' dure' ritten voor het zgn leerlingenvervoer. Kunt u hierover wat meer 
duidelijkheid verschaffen ? 
 
Dan de perspectievennota: 
 
De maatschappelijke opgaven en doelen voor de komende jaren zoals door u benoemd op pagina 6 
kunnen wij onderschrijven. 
Als vierde punt noemt u het hebben van voldoende werkgelegenheid in de nabije omgeving. Inzetten op 
een creatieve industrie zoals het CDA  initiatief- voorstel dat eveneens op de agenda van vandaag staat 
en straks aan de orde komt, kan onder andere aan dit punt mede invulling geven. 
 
Het 7e punt heeft onze bijzondere  aandacht. 
En dan met name waar gesproken wordt over het tegengaan van leegstand en afname van bedrijvigheid 
in de verschillende centra. 
Heeft het college al een idee hoe dit aangepakt zou kunnen worden?Wij geven hiervoor een suggestie 
bijvoorbeeld: café's of theehuizen waarin voor bibliotheken en ZZP-ers plaats is.)Wij zien met 
belangstelling uit naar reacties op dit idee. 
 
Wat betreft hoofdstuk 5: 
U voert structureel 100.000 euro per jaar op voor de uitvoering van een zo goed als klaarliggende 
economische visienota. Aan de andere kant doet uw college het voorstel om  de ozb met een bedrag van 
100.000  te verhogen. 



Wat de fractie van  het CDA betreft is nogmaals een verhoging van 100.000 euro OZB niet aan de orde 
voor wat betreft de jaren 2015, 2016 en 2017! Zoals wij eerder stelden dient zeer behoedzaam te worden 
omgegaan met verdere aantasting van de draagkracht van vele burgers en dus lastenverzwaring. (Nu 
geen lastenverzwaring voor burgers of nivellering.)Vandaar dat wij grote vraagtekens hebben bij  het nu in 
zetten van structurele middelen van 100.000euro voor een  op de plank liggende economische visienota.  
 
U stelt op pagina 16 dat Tynaarlo als een welvarende gemeente is te beschouwen. Met veel 
voorzieningen en de laagste belastingdruk in Drenthe. Dat is mooi!  wij begrijpen dat u vindt dat die 
combinatie niet langer houdbaar is. Bij een aanpassing aan de gemiddelde belastingdruk zouden we 
800.000 meer te besteden hebben. Naar onze mening is het in bepaalde gevallen bepaald niet erg om 
zoals in dit geval ten aanzien van de lastendruk in positieve zin af te wijken van andere gemeenten. 
 
Op pagina 18 staan de bezuinigings denkrichtingen : 
 
-afstoten van bibliotheken. Wij vragen ons af of het wellicht mogelijk is om bibliotheken onder te brengen 
in MFA's of plaatselijke cafés/ theehuizen aangevuld met ZZP-ers. Het is een vorm van behoud van 
leefbaarheid in o.a. de kleine kernen. 
 
- Zwembaden afstoten of privatiseren: Als we aan de ene kant vaststellen dat  recreatie in Tynaarlo 
groeiend is, is het van het grootste belang dat deze voorzieningen, alle drie open blijven. Onze insteek 
blijft het behoud van de drie zwembaden. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de uitkomsten van het 
onderzoek dat hiervoor loopt. Wij hopen op positieve resultaten. 
 
- Dorpshuizen. In Zuidlaarderveen wordt  het dorpshuis gerund door de dorpelingen zelf. Het blijkt dus 
mogelijk dat het exploiteren van dit soort accommodaties door de inwoners succesvol kan zijn. Wat ons 
betreft kan dit een lijn zijn die op meerdere plaatsen kan worden gekozen. 
 
Cluster 6 -sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
Een budget van 8.3 miljoen! 
Er wordt in dit cluster samengewerkt met partners.  
U bedoelt daarmee vooral stichting Trias?Zijn er meer partners, zo ja welke? 
Mensen gaan voor dingen is uw uitgangspunt en daarin volgen wij u. 
 
Maar om daarmee vooraf te stellen dat daar niet bezuinigd kan worden, gaat ons te ver. In PGB gaat 
landelijk 28 miljard .....om! Vanuit de media begrijpen  we dat het soms gepaard gaat met aanzienlijke 
fraude. Wordt  in onze gemeente ook ingezet op de opsporing van mogelijke fraude op dit gebied? Hebt u 
de indruk dat dit fenomeen ook in Tynaarlo voorkomt of juist niet. Kunt u ons hierover nader informeren? 
 
Cluster 7 
Het overdragen van de twee aula's zien ook wij als mogelijkheid van besparing. 
Wij merken overigens op, dat wij het behoud van deze voorziening wel erg belangrijk vinden. Wij horen 
daarom graag van het college op welke wijze u denkt dit te kunnen realiseren. Is hierover ook overleg 
geweest met bijv. uitvaartverenigingen? 
 
Verder: U zet 100.000 euro OZB verhoging zetten tegenover verlaging van afvalstoffenheffing. Dat is wat 
het CDA betreft een onwenselijke verschuiving. Uitgangspunt bij o.a. Afvalstoffenheffing is: kosten op de 
vervuiler verhalen maar ook voordelen weer ten goede laten komen van de aanbieders. 
 
Cluster8 
op pagina 19 onder incidentele zaken het tweede puntje: Zou de wethouder kunnen uitleggen wat daar 
precies de bedoeling is? 
Iets met grondwaardevermeerderende effecten en het realiseren van economische functies. Dat klinkt wel 
prettig. 
Is dat overal mogelijk? 
 
Voorzitter: Tot zover in de eerste termijn. 


