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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
 
 
 
Voorzitter,  
We hebben een missie. Tynaarlo de topgemeente maken, waar het goed is om te wonen 
te werken en te ondernemen. In deze perspectieven nota staat de ondernemende burger 
centraal. Opmerkelijk is echter dat ruim 10.000 inwoners van 65+ en ouder niet worden 
genoemd! Juist deze categorie met een arbeidsloos inkomen blijkt te zijn afgeschreven. 
Goed voor het betalen van hun gemeentelijke belastingen en dominant aanwezig als het 
gaat om het draaiende houden van de leefbaarheid in dorpen en wijken met hun kennis en 
expertise. Niets over onze ouderen en elk beleid en visie hiervoor ontbreekt in deze 
perspectievennota. Dit ondanks het door ons aangeleverde visiedocument “Tynaarlo het 
paradijs voor senioren”.  Graag zagen we op enerlei wijze deze omissie hersteld zodat de 
senioren ook in 2015 en daarna die extra aandacht krijgen die zij verdienen. 
 
Voorzitter we hebben een moeilijke periode achter ons. Ook de toekomst zal veel van ons 
en het ambtelijk apparaat vragen. Hebben we net enkele reorganisaties achter de rug, 
blijkt het college er geen genoeg van te krijgen. Wetende dat na 1 januari 2015 extra 
inspanningen zullen worden gevraagd aan onze ambtenaren voor het zacht laten 
neerdalen van de verschillende transities, komt toch het college met een volgende 
reorganisatie die minimaal 1 miljoen moet gaan opleveren. Leefbaar Tynaarlo maakt zich 
grote zorgen over de realiteitszin van dit plan. Is de organisatie de afgelopen jaren dan zo 
inefficiënt geweest dat er zonder problemen een miljoen bezuinigd kan worden? Of zal 
deze bezuiniging straks een grote daling van de kwaliteit tot gevolg hebben? Het is het 
een of het ander. Het gevolg zal in ieder geval wederom onrust onder het personeel zijn 
om de vraag wie er na 1 januari uitvliegt. De kans dat de motivatie en rust in de 
organisatie wederom wordt aangetast is dan ook groot. Ook voorspelbaar is dat dit ten 
koste gaat van de dienstverlening richting onze inwoners. 
 
Voorzitter we hebben kunnen lezen dat er minimaal 3 ton bezuinigd moet worden op de 
sport. Dat verbaast ons. Horende de inspreker zijn we niet de enige.  We dachten het er 
allemaal over eens te zijn dat bewegen belangrijk is voor jong en oud. Daarnaast staat 
deze nota vol met zinsneden zoals “de sociale cohesie bevorderen” en “meer 
verantwoordelijkheid voor elkaar nemen”. Hoe kunnen wij dat van inwoners verlangen 
wanneer we de sportvoorzieningen, het sociale bindmiddel, gaan afbreken? Bezuinigen op 
sport betekent de teloorgang van ons actieve verenigingsleven en de leefbaarheid op het 
platteland. 
Leefbaar Tynaarlo stelt dan ook voor om juist op dit gebied niet te bezuinigen, maar te 
investeren. Dit hebben we ook beloofd in ons verkiezingsprogramma. 
 
Hetzelfde geldt voor het terugdraaien van uitgaven van de bibliotheken. Zeker het is 
gemakkelijk 2 van de 3 bibliotheken te sluiten. Maar voor ouderen vergroot dit de kans om 
in isolement te geraken. Het zijn juist de ouderen en jonge kinderen die de vaste 
bezoekers zijn van onze bibliotheken.  Dat er iets moet worden gedaan als het gaat om de 
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hoge kosten van de bestaande onderkomens lijkt ons een vanzelfsprekend. Er dient 
echter eerst te worden gekeken naar alternatieve locaties in bijvoorbeeld onze nog 
aanwezige dorpshuizen. Om daarmee ouderen de kans te geven dicht bij huis een boek 
op te halen en contacten te kunnen onderhouden met andere mensen. 
 
Wat ons ook verontrust is uw voornemen van het verlagen van het kwaliteitsniveau van 
het wegenonderhoud en het verlagen van het onderhoudsniveau lichtmasten.  Het is 
bekend dat we zitten met een achterstand van ons wegennet. Ook is duidelijk dat onze 
voetpaden dienen te worden aangepakt. Hier is veel achterstallig onderhoud dat zeker 
voor ouderen en gehandicapten problemen gaat geven. Ik wil u gemakshalve wijze op het 
door Leefbaar Tynaarlo aangeleverde petitie en inventarisatielijst op 5 maart jl.. We 
verzoeken dan ook in de begroting 2015 hiermee rekening te houden. 
 
In het overleg met het college hebben we u kunnen overtuigen dat door de aankomende 
bezuinigingen de leefbaarheid in onze dorpen, wijken en straten onder druk komt te staan. 
Om dit te compenseren hebben we voorgesteld een leefbaarheidfonds in het leven te 
roepen, het zogenaamde Tynaarlo Leefbaarheidfonds. Een uitgewerkt plan hiervoor is u 
aangereikt. In uw nota wordt dit fonds wel genoemd, hiervoor onze dank, maar geen 
bedrag. We stellen voor structureel 60.000 euro hiervoor in te vullen.  Om daarmee in 
2015 en de jaren daarna een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de dorpen en 
met het fonds onze inwoners nog directer te betrekken bij hun eigen leefomgeving. Wel 
stellen we voor om in september 2015 een evaluatie te houden of een en ander heeft 
voldaan aan onze verwachtingen. 
 
Zoeken naar geld blijkt in deze tijden een sport te zijn. De kunst is hiervoor draagvlak te 
creëren  Wat ons betreft kan dit worden gevonden door het stopzetten van giften aan 
instellingen buiten onze gemeentegrens en internationale samenwerkingen. Zaken die 
vallen onder het kopje ontwikkelingswerk zijn een aangelegenheid van de hogere 
overheid. We hoeven niet perse waterputten te bekijken aan de andere kant van de 
wereld. 
 
Verder verontrust ons dat een belangrijk instrument van de raad om controle achteraf 
handen en voeten te geven, verder wordt uitgekleed. We stellen voor weer naar ons 
uitgangspunt te gaan en voor de rekenkamer 1 euro per inwoner vast te stellen. Daarmee 
dit instrument optimaal te kunnen inzetten met onderzoeken naar de effectiviteit, de 
efficiency en de integriteit van ons bestuur. We doelen dan ook op specifieke controle na 
invoering van de 3D,s op 1 januari 2015. 
 
Tot slot zien we in deze nota een bijdrage aan derden van 650.000 euro voor de realisatie 
van het transferium De Punt. Wat ons betreft wordt dit voorlopig uitgesteld tot 2019. Dit 
geld kan hiermee beter worden besteed en maakt diverse bezuinigen die de leefbaarheid 
aantasten niet nodig. 
 
Tot zo ver onze bijdrage.  


