VZ,
De najaarsbrief en de programma-begroting 2015.
De bijdrage van de fractie van CDA zal bestaan uit een paar vragen, een opmerking, een motie en
zoals u inmiddels gewend bent van het CDA: een aantal suggesties.
VZ,
Onze eerste opmerking betreft het ondernemers-loket, die met succes is gestart zo kunnen we lezen
in de najaarsbrief.
Bij een korte rondgang langs enkele nieuwe ondernemers in het centrum van Eelde, bleek dat de
ondernemers in het geheel niet op de hoogte zijn van het bestaan van een ondernemersloket en ook
niet van wat men ervan mag verwachten.
Kortom: hier is sprake van een blinde vlek waar o.i. eenvoudig iets aan te doen is.
-Kan de wethouder aangeven op welke wijze er iets zal worden gedaan om het bestaan, de werkwijze
en wat men mag verwachten van dit loket onder de aandacht van de doelgroep te brengen?
Een tweede opmerking en een vraag over het schrappen van overbodige regels en het MOR-punt.
-Wat zijn bv overbodige regels?
-Is het meldpunt daarvoor al ingericht?
Hoe denkt u dit aan te pakken. Wij hebben geluiden gehoord van een gemeente waar men bv een
groot deel van de artikelen van de APV heeft geschrapt. Dit is slechts een van de vele bestaande
verordeningen die mogelijk vereenvoudigd kunnen worden.
Wij zijn benieuwd naar de gedachte aanpak.
Een derde vraag gaat over het gemeentelijk groen-plan.
U zoekt, daar waar mogelijk, naar vormen van samenwerking met dorpen, wijken, buurten en
gebruikers om in eigen leefomgeving, het groenonderhoud efficiënt en effectief te realiseren.
-Zijn daarvan al voorbeelden te geven in Tynaarlo?
-Heeft u al gedacht aan de inzet van de agrarische sector?Tijdens een werkbezoek dat wij brachten
aan enkele boeren, bleek dat in die sector belangstelling bestaat om een deel van deze
werkzaamheden uit te voeren.
Ten vierde een vraag over openbare verlichting en de beschrijving erover op pagina 19.
U bent van plan om verlichting door LED vervangen, daar waar het een meerwaarde heeft.
- Wat wordt bedoeld met het woord meewaarde in dit geval?
Een suggestie is deze:
Op het gebied van openbare verlichting zijn innovatieve ontwikkelingen gaande:

Wij denken hierbij aan informatie die onlangs in het nieuws werd gebracht door Daan Roosengaarde
over de ontwikkelingen cq de toekomst mbt dit onderwerp. Het ging daarbij over het volgende; Op
basis van de natuurlijke verlichtingscapaciteiten van kwallen en champignons, wordt het mogelijk om
'Glow in the Dark' bomen te realiseren.
Stelt u zich eens voor welke effecten het zou hebben als majestueuze bomen als poëtische
verlichting dienst zouden kunnen doen.
Een onderzoek om dergelijke natuurlijke systemen te imiteren heeft tevens geresulteerd in een
biologische lichtgevende coating. Door een fijn laagje coating aan te brengen op bomen of planten
ontstaat energie-neutrale verlichting.
We zouden de proef op de som kunnen nemen en dat zou meteen een mooie start zijn voor Tynaarlo
als culturele CI-Ty 2015.
Ook ten aanzien van wegen en fietspaden zijn er innovatieve lichtgevende mogelijkheden.
VZ graag een reactie van de portefeuille houder op deze suggesties.
Op bladzijde 97 wordt gesproken over meldingen in de openbare ruimte.
Heeft dat te maken met de ontwikkeling van de overlast-app die nav een vraag van het CDA in
ontwikkeling zou komen?
-graag zouden we willen weten wat de stand van zaken is van de ontwikkeling van die Overlast-app is
.
meneer de voorzitter;
In een begroting gaat het over goed verantwoording kunnen afleggen van resultaten en activiteiten
en het benoemen van meetbare doelen, zo kunnen we lezen.
Daar kan het CDA zich in vinden.
In deze tijd van transformatie en transitie zijn en blijven mensen en dan vooral kwetsbare oude en
jonge mensen, van het allergrootste belang voor het CDA.
In die zin is niet alles geld!
Tot slot nog een opmerking over onze vergadercultuur:
Regelmatig lopen de vergaderingen uit tot ver na 23.00u.
Van raadsleden wordt verwacht dat ze ook na 23.00 u heel alert blijven.
Om deze verwachting te ondersteunen en realiseren willen we een gehaktballen/krokettenmotie
indienen die enerzijds zou kunnen leiden tot kortere vergaderingen want anders volgt de 'sanctie'
warme snack.
Anderzijds leidt het tot doelmatig en efficiënt vergaderen ook na 23.00 u. In dit verband zouden wij
daarom een motie in dat kader willen indienen.
Wij zien met belangstelling uit naar de reacties van de zijde van het college op de door ons gestelde
vragen en gedane suggesties.
Tot zover meneer de voorzitter in de eerste termijn.

