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De fractie van D66 dankt het college en de organisatie voor het vele werk dat is gedaan voor 

dit heldere document. Voor onze fractie zijn er geen verrassingen: de nota vloeit voort uit het 

coalitieaccoord en de eerder genomen beslissingen. 

Alles op aarde is continu in beweging en dwingt de mens doorlopend keuzes te maken. De 

komende jaren zullen de keuzes steeds moeilijker worden zeker als je ze afzet tegen een 

historisch perspectief. Keuzes zoals bij het IA beleid en de centrumplannen. Minimaal of 

duurzaam. Onze fractie is bijzonder verheugd dat er na ruim 15 jaar eindelijk een einde komt 

aan deze slepende dossiers. Schoolbesturen kunnen straks hun tijd weer besteden aan hun 

doelstelling: goed onderwijs geven. 

 

Waar de fractie van D66 zich ernstig zorgen over maakt zijn onze slinkende reserves. 

Wanneer komt het moment dat er niet meer uit die reserves geput kan worden? Wij leven in 

een tijdsgewricht waar de centrale overheid meer en meer taken overhevelt naar gemeentes 

tegen lagere vergoedingen. En dat met een mondige en kritische inwoner welke prima de 

weg naar de rechter weet te vinden. De bezuinigingen liggen weliswaar op koers maar 

tegenvallers en/of een verder bezuinigende rijksoverheid kunnen het zonnige financiële 

perspectief wat voor ons ligt op losse schroeven zetten. Daarom roept D66 op haast te 

maken met de kerntakendiscussie: wat blijven we als gemeente doen en dus goed doen en 

wat stoten we af. Van participerende inwoner naar participerende overheid.  

 

In de perstievennota geeft het college aan meer mee te laten denken over belangrijke 

onderwerpen. Voor D66 zijn de financiën een zeer belangrijk onderwerp. immers het kan de 

inwoners rechtstreeks in hun portomonee raken. Daarom wil mijn fractie inwoners betrekken 

bij de begroting van 2017. Onder het motto “maak uw eigen plan” kunnen inwoners hun 

eigen bespaarsuggesties in dienen, c.q. geeft het een beeld waar een lastenverhoging 

bespreekbaar is. Mijn fractie zal daartoe een motie indienen. De stip op de horizon moet zijn 

een kleine slagvaardige overheid zonder grote overhead welke bewust is van het feit dat de 



inwoner klant is. Daarom pleiten wij ook voor een betere bezetting van openbare gebouwen 

met als uiterste consequentie verkoop.  

 

In de nota staat dat u een lenige organisatie wilt zijn. zoals wij al eerder aangaven is het 

enige continue de verandering en daar past een organisatiestructuur bij welke zich snel kan 

aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Voor ons betekent dat een flexibele schil 

van minimaal 20%. Eén en ander zal positieve gevolgen hebben voor de concern overhead 

en tegelijkertijd een enorme impact op de interne cultuur welke zijn weerga in deze 

gemeente niet kent. Wij vragen het college een en ander verder in werking te zetten. Dat 

brengt mij bij inhuur derden. Onze fractie vraagt het college de relaties met alle externe 

inhuurorganisaties kritisch tegen het licht te houden en te kijken of hier geen substantiële 

besparingen te behalen zijn. Denk hierbij ook aan dubbelingen zoals ondermeer Trias waar 

ook organisaties als kerken en humanitas gelijke activiteiten ontplooien. En wat kunnen we 

binnen de organisatie zelf doen zonder hulp van derden? 

 

Wat betreft het sociale domein is d66 al tijden pleitbezorger van lokale inkoop. Maatwerk, 

korte lijnen en naar onze stellige mening goedkoper. Wij vragen u rekening te houden bij de 

gemeentelijke inkoop met het aantal werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt dat 

aanbieders in dienst hebben. Wen aardig voorbeeld op dit gebied is de gemeente 

Leeuwarden waar praktijkondersteuners-jeugdzorg bij huisartsen ondergebracht worden. 

 

Naar onze mening moet Tynaarlo de ambitie hebben de meest duurzame gemeente in 

Noord-Nederland te worden binnen een tijdsbestek van 10 jaar. Goed voor het milieu, de 

portomonee en uiteraard onze inwoners. Als ik daar de economie bij betrek zou dit mogelijk 

een derde poot kunnen worden naast toerisme en zorg. Groningen kent haar energyvalley. 

Tynaarlo zou bekend moeten worden als sustainable community. Daar gelooft de fractie van 

D66 meer in, dan in veel tijd en dus kosten besteden aan de exploitatie van Groningen 

Airport Eelde. 

 

Extra aandacht vragen wij voor de wijze waarop nu gecommuniceerd wordt met inwoners. 

Uit gesprekken welke wij met hen gevoerd hebben blijkt dat mensen welke recent met de 

gemeente te maken hebben gehad dat er niet gecommuniceerd wordt vanuit 

inwonerperspectief maar uit gemeenteperspectief. Naar onze mening zijn hiermee veel 

problemen dus tijd, kosten en ergernis te voorkomen. Communiceer proactief en 

klantvriendelijk. 

 



De fractie van D66 vertrouwt erop dat er op korte termijn een stappenplan cultuur komt. Op 

dit moment zijn er te veel losse einden wat het voor de stakeholders lastig maakt een beeld 

van hun toekomst te maken. En dat zeker voor een gemeente welke de ambitie heeft 

culturele gemeente van drenthe te worden 

 

Wij zijn optimistisch wat betreft de te verwachten uitkomsten van de raadswerkgroep 

vergadercultuur. Een kwalitatieve verbetering waarin de stem van de inwoners beter 

doorklinkt is ons zeer welkom. 

 

Ook wil mijn fractie nog pleiten haast te maken met het voorterrein van de Prins 

Bernardhoeve. Met of zonder Leyten. Ten slotte vraag ik het college serieus werk te maken 

van de inbreiding in Vries en de ontwikkeling van een aantal woningen in Vries-Zuid. Dit is in 

2014 toegezegd bij het intrekken van het bestemmingsplan de Bronnen. 

 

Blijft over drie vragen:  

- Gelden uit Tynaarlo Verbindt zijn deze alleen bestemd voor infrastructurele doelen of 

kunnen hier ook initiatieven van ambassadeurs uit gefinancierd worden? 

- Relatiebeheer met onze ondernemers. kan het college aangeven welke initiatieven 

worden genomen? 

- Zoals u weet heeft de fractie van D66 al in een vroeg stadium haar twijfels 

uitgesproken over nut en noodzaak van het Transferium in De Punt. Er is een bedrag 

van 650.000 euro voor gereserveerd en ons geduld raakt op. Stel er een termijn aan, 

van bijvoorbeeld 1 oktober en besteed het geld dan aan iets wat echt nuttig is. 
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