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Algemene beschouwing najaarsbrief 2015 en begroting 2016
Koos Dijkstra, fractievoorzitter, 10 november 2015
Goede scholen, frisse sportvoorzieningen, onderhouden wegen en geknipt groen.
Het zijn voorwaarden. Voorwaarden om een prettig bestaan in de gemeente Tynaarlo mogelijk te
maken. Voorwaarden voor welzijn dus en daarom hechten we er als raad belang aan.
Tynaarlo is ook een heel sociale gemeente. Dat is niet zo gemakkelijk af te lezen aan onze
omgeving.
Maar als je hulp of zorg nodig hebt, ben je hier in goede handen. Er is hier aandacht voor
eenzaamheid, armoede, handicap en psychische nood. Niet voor niets heeft Tynaarlo landelijk een
voorbeeldfunctie.
Wij hebben de regel dat er voldoende zorg moet worden geboden. Van goede kwaliteit.
Als dat meer kost dan we er voor begroot hebben, dan passen we bij. Zolang als nodig is.
Binnenkort buigt het college zich over de sociale huisvesting. Dat is een belangrijk thema voor de
PvdA.
Voorzitter, zegt u ons toe dat u de raad vanaf het begin betrekt bij het uitwerken van het beleid
hiervoor?
Steeds vaker blijven ouderen in hun eigen woning wonen. Het kan nodig zijn om die woning aan te
passen. Woningcorporaties moeten dat voor hun huurders doen. Woningeigenaren moeten dat zelf
betalen. Soms is een hypotheek dan de enige mogelijkheid.
Maar de bank werkt niet altijd mee.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten heeft hiervoor een regeling
ontworpen.
Samen met CDA, GL en CU vragen we u per motie (1) of u over de levensloopbestendigheid van de
sociale huurwoningen in Tynaarlo afspraken wilt maken met de woningcorporaties en of u wilt
onderzoeken of de “Blijverslening” ingepast kan worden in het woonbeleid.
***
Nog tot twee jaar geleden hadden we een sturende overheid.
Toen zei de koning dat gemeenten meer moeten samenwerken met burgers. We waren ineens een
participatiesamenleving geworden.
Nu zijn we alweer een stap verder. Nu moeten burgers de gemeente meenemen.
Weten onze burgers dat ook allemaal vragen wij ons af. Moet de gemeente dat niet aan haar
burgers duidelijk gaan maken.
We zien hier geen plannen voor.
Misschien heeft het er mee te maken dat u de organisatie verandert.
Laat duidelijk zijn: We hebben oprecht waardering voor de wijze waarop de winkel tijdens de
verbouwing open blijft.
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Maar we willen nu toch wel een toezegging van u.
Wilt u met ons afspreken dat u voortaan in al uw plannen opschrijft hoe u inwoners actief en vanaf
het begin gaat betrekken bij de verdere uitwerking?
***
Voorzitter, u wilt bevorderen dat buurtbewoners elkaar gaan ontmoeten.
Daar zijn we blij mee. Maar
Wat doet u voor mensen die om allerlei reden buiten de samenleving staan.
Die niet mee kunnen komen, die vereenzamen.
Helaas lezen we daar niets over.
***
Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een goede manier is het om
mensen naar hun ervaringen te vragen. Dat doen we nu niet.
Voelt u er voor om in contracten met zorgaanbieders op te nemen dat zij verplicht een
onafhankelijke tevredenheidstoets uitvoeren?
***
U houdt uw tekst over de opvang van vluchtelingen zakelijk. “We doen ons plicht.”
U had hier wel wat ambitie mogen opschrijven.
Bijvoorbeeld, wij streven naar opvang volgens de menselijke maat. Kleinschalig, met garanties voor
contact met mensen in de omgeving. Met garanties voor het bevorderen van de plaatselijke
werkgelegenheid. Maar ook voor de veiligheid. En dat er direct wordt gereageerd op eventuele
klachten.
We stellen u geen vraag, maar voelt u vrij om uw visie op vluchtelingenopvang alsnog te geven.
***
Voorzitter, u bent veel van plan. Maar wat het moet opleveren zegt u vrijwel nergens. Als fractie
zitten we daarom met de gebakken peren. Anders dan financieel kunnen we uw werk nauwelijks
controleren.
Wanneer komt u met de toegezegde indicatoren bij uw beleid?
***
U wilt afspreken dat we de komende jaren binnen de beschikbare financiële ruimte blijven.
Ook wilt u vastleggen waar we eventueel beschikbaar geld aan uit gaan geven.
Dat is onnodig en onhoudbaar.
Onnodig omdat we in het collegemanifest al hebben vastgelegd dat we de tering naar de nering
zetten.
Onhoudbaar, omdat de wereld verandert. Dat weet u ook.
Wij zitten hier, als raad, bij elkaar om telkens de beste keus voor onze inwoners te maken.
Daar willen we ons op voorhand niet in beknotten.
We vragen u het gevraagde besluit twee uit het raadsvoorstel in te trekken.
***
Om voldoende in te kunnen spelen op veranderingen neemt u personeel in tijdelijke dienst.
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Hierbij maakt u gebruik van een constructie om financiële risico’s die voortvloeien uit de
Werkloosheidswet te ontwijken. Ook verkleint u voor deze mensen de kans op een vaste aanstelling.
We vinden dat u dat moet repareren en daarom
dienen we samen met GL een motie (2) in waarmee we u opdragen om het gebruik van de payroll
constructie over uiterlijk twee jaar te beëindigen.
***
Voorzitter, u hebt 100.000 euro gereserveerd om ondernemersinitiatieven te ondersteunen.
Ondernemers die een maatschappelijk probleem op bedrijfsmatige manier op willen lossen, zijn hier
nu van uitgesloten.
Ziet u mogelijkheden om ook initiatieven van sociaal ondernemers te ondersteunen.
***
U werkt samen met Assen en Aa en Hunze om te bezuinigen zegt u in de najaarsbrief. Voor de
ontwikkeling van die samenwerking hebt u 150.000 euro nodig. Pas vanaf 2017 gaat u besparen.
6.000 euro per jaar heeft u ons voorgerekend. Zonder kosten van kapitaal duurt het dus minstens 25
jaar voor we quitte zijn. Worden we bij de neus genomen of begrijpen we het niet.
Wat zijn uw motieven om samen te werken met de gemeenten Assen en Aa en Hunze?
***
Tenslotte (u zit er op te wachten)
We constateren het en waarderen het bijzonder. U slaagt er steeds vaker in om de aanspreektitel
“klant” te vermijden.
###
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