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Njb en begroting 2016, def. 
Voorzitter, 
 
In de eerste plaats willen wij onze dank uitspreken in de richting van uw college maar 

tevens in die van de organisatie, die het weer is gelukt om de stukken tijdig en raadsge-
reed te produceren en tevens voor de transparante manier waarop de informatie voor ons 
als raadsleden zo goed en duidelijk mogelijk wordt aangedragen. 

 
De najaarsbrief en de programma-begroting van 2016 hebben we met belangstelling 

gelezen. 
Wij hebben met instemming kunnen lezen dat de financiële situatie van de gemeente 

Tynaarlo heel langzaam de betere kant uitgaat met in 2017 een positief begrotingsresul-
taat. 

Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat de taakstellingen en bezuinigingen die staan 
gepland, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Met andere woorden: voorlopig moeten we gedisciplineerd doorgaan op de ingeslagen 
route. 

 
VZ, 
De CDA -fractie heeft enkele opmerkingen en vragen over de voorliggende stukken en 

zoals altijd ook weer enkele suggesties. 
 
Ten eerste; 
 
1- cluster 2: in 2016 zal worden gestart met een hoogwaardige fietsverbinding tussen 

Groningen en Assen. We spreken de hoop uit dat u daar dan de door het CDA eerder 
aangedragen kunstzinnige en innovatieve verlichting in deze plannen zult betrekken en 
mogelijk zou kunnen uitvoeren. Denkend aan het 'van Gogh fietspad ', kan Tynaarlo als 
culturele hoofdplaats daar vast iets moois voor bedenken. 

Over wegenonderhoud kunnen we kort zijn: we zullen met belangstelling de plannen 
daarover lezen. 

 
In de najaarsbrief op pagina 6 merkt u op dat de planning ca voor de kernen in de cen-

tra veel aandacht vragen. Kunt u eens aangeven wat bij dit punt de stand van zaken dan 
wel de voortgang is. Bepaalde plannen lopen inmiddels al een reeks van jaren. Wanneer 
kan feitelijk de schop eens in de grond. 

 
2- cluster 3: We zien een stijging van werkloosheid en dat is voor allen die het treft ver-

schrikkelijk. 
Inzetten op werk, werk en nog eens werk blijft enorm belangrijk. 
Het CDA is blij dat u terecht beschrijft dat GAE daartoe mogelijkheden in zich heeft. 



Het wordt tijd dat ook de politiek in Friesland eens worden aangespoord om de mouwen 
op te stropen. Wij hebben in het noorden gewoon ons eigen vliegveld: GAE, maak er werk 
van! 

 
Verder: 
 
In onze veranderende maatschappij zal ook het dienstverleningsconcept van gemeente 

Tynaarlo gaan meebewegen. De relatie tussen bewoners en de gemeente verandert lang-
zamerhand. 

Participatie, ook zonder bezuinigingsdoelstellingen, biedt kansen. Op dat gebied komen 
er nieuwe ontwikkelingen, en zijn er al initiatieven. 

Meer samenwerking met burgers, organisaties en ondernemers lijkt ons dan ook een 
goede ontwikkeling. 

Is het college met ons van mening dat een verder uitwerking van burger participatie 
goed zou zijn? 

Graag een reactie van het college. 
 
 
1-de regelmatig moeilijke bereikbaarheid van medewerkers in onze 'onneembare ves-

ting ', het gemeentehuis geheten, is een doorn in het oog van veel burgers, en dat horen 
we geregeld. 

Wat denkt het college  aan deze inmiddels al jarenlang bestaande ergernis te kunnen 
doen?Klantvriendelijkheid is immers een belangrijk uitgangspunt voor zowel de organisatie 
als politiek.Een goede  bereikbaarheid van medewerkers is hiervan zeker een onderdeel.  

Graag hierop een reactie. 
 
2- nav cluster 4 onderwijs: u beschrijft goede ambities op het gebied van onderwijs en u 

noemt daarin ook een intensivering van zorgstructuur op de scholen. 
Ons is gebleken dat er ook in onze gemeente Tynaarlo jongeren zijn die in het geheel 

niet naar school gaan en daarover maken wij ons grote zorgen. Onze vraag aan u is deze: 
heeft u enig idee over hoeveel kinderen/jongeren het gaat en zijn er plannen om dit pro-
bleem aan te pakken? 

 
4-over kunst en cultuur: 
Wat het CDA betreft behoort muziek, kunst en cultuuronderwijs tot de algemene ontwik-

keling. 
Het CDA zou het op prijs stellen als u in het kader van Tynaarlo culturele gemeente van 

Drenthe de scholen in Tynaarlo ook zou willen betrekken. 
 
 
-Graag een reactie hierop van het college. 
 
 
5-cluster 6  
Door het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten is ook de eigen bijdrage rege-

ling voor zorg en ondersteuning per 1 januari 2015 aangepast. 
Daar waar de gemeente ondanks bezuinigingen nog in staat is chronisch zieken en ge-

handicapten en ouderen te compenseren, richt ze zich vooral op de minima. 
Met name de middeninkomens merken dat in hun portemonnee. 
Onze vraag is: 
- hoe wordt stapeling van eigen bijdrages voorkomen voor met name de middeninko-

mens? 



 
Gebruik maken van een algemene voorziening is voor iedereen mogelijk.Het lijkt daar-

mee een eigen keuze te zijn. Neem als voorbeeld de vrijwilligers-bus. 
Maar iemand die gebruik maakt van de vrijw bus kan wellicht daarna financieel gezien 

geen gebruik meer maken van andere voorzieningen en kan op die manier toch niet mee-
doen zoals het ' meedoen-beleid' bedoelt en dus ongemerkt toch tussen de wal en het 
schip vallen. 

Onze vraag is: heeft het college zicht op dit soort ontwikkelingen en hoe denkt het col-
lege dit probleem aan te pakken? 

 
Verder: 
Over hoogbejaarde inwoners die, wat het kabinet betreft zo lang mogelijk thuis moeten 

blijven wonen, maakt het CDA zich zorgen.  
Enkele vragen en opmerkingen hierover: 
-Er is steeds meer ondersteuning nodig om langer thuis wonen mogelijk te maken. 
Woningen zullen zo mogelijk moeten worden aangepast en dat gaat gepaard met de 

nodige kosten. De vraag is hierbij of hiervoor financiële tegemoetkomingen aanwezig zijn 
en wat daarvoor dan de eventueel de criteria zijn. 

-Zou in dit kader bv het instellen van een hulpfonds woningaanpassing een goed idee 
zijn? 

 
-Om op de hoogte te blijven van het wel en wee van onze ouderen die in dit kader ge-

woon thuis blijven wonen, hebben sommige gemeenten in bv Belgie de hulp ingeroepen 
van postbodes.  

Met een korte checklist weten postbodes dan meteen of alles oke is. 
Zou dat voor onze gemeente, ondanks dat de beroepsgroep postbode is gewijzigd de 

laatste jaren, een optie zijn? 
Daarnaast hoorden we over een geslaagd experiment in Enschede: er werd  een laag-

drempelig consultatiebureau voor senioren gestart. 
 
Graag een reactie van het college op deze suggesties. 
 
VZ  
Tot slot een opmerking over begraven. 
We lezen dat de uitvoering op termijn kostendekkend moet zijn. 
Inmiddels blijkt dat er steeds vaker wordt gecremeerd ipv begraven onder andere van-

wege de hoge kosten die ermee gemoeid zijn. Eerder was een uitgangspunt dat er een 
bepaalde verhouding zou zijn in deze beide kosten van lijkbezorging.  

Het CDA hoopt dat begraven voor hen die hier om principiële dan wel andere hen mo-
verende redenen bewust voor kiezen, vanwege de financiën niet onmogelijk wordt ge-
maakt en dus om het wat oneerbiedig te zeggen niet uitsluitend voor gegoede burgers ' zal 
zijn weggelegd. 

 
Wij wachten met belangstelling de reactie van uw kant af en komen er zonodig in de 

tweede termijn op terug. 
 
Tot zover in de eerste termijn 
 
 
 
 
 



 


