Algemene beschouwingen CDA fractie
Agendapunt 11/12 VJB en PPN
Voorzitter,
Met belangstelling heeft het CDA kennis genomen van de voorjaarsbrief en Perspectievennota.
Wij willen naar aanleiding daarvan een aantal vragen stellen en een paar opmerkingen maken.
VZ,
Eerst de boel op orde, en dan meters maken op een flexibele, lenige en slagvaardige manier met een
punt op de horizon voor ogen, dat is in het kort de ambitie van dit college.
Vz
Het is wat ons betreft een overzichtelijke en duidelijke route.
De afgelopen periode heeft een aantal grote thema's de kop opgestoken waarmee geen rekening
was gehouden bij de begroting van 2015. Wij zijn met het college van mening dat een nader
onderzoek voor deze thema's wenselijk is.
Het voorstel in relatie met de op te stellen begroting van 2016, zoals hier wordt beschreven,lijkt ons
goed.
Over het IAB is al veel gesproken. Een onderwerp dat deze vergadering ter verdere besluitvorming
voorligt. Vandaar hierover een korte opmerking:
Toen we onlangs de actuele demografische perspectieven onder ogen kregen, leek het ons naar
aanleiding daarvan een goed idee om nieuwe schoolgebouwen eventueel zodanig te laten bouwen
dat ze op termijn gemakkelijk kunnen worden omgebouwd tot andere gebruiksvormen zoals
bijvoorbeeld senioren huizen of appartementen.
In cluster 1- wordt gesproken over overlastgevende jongeren. In samenwerking met instanties is
overleg gevoerd met jongeren en hun ouders.Er zal verder worden geïnvesteerd in preventie-aanpak
en er vindt een oriëntatie plaats op mogelijkheden van een hangplek/speelplek.
Onze vragen hierover zijn:
-Hebt u zicht op het aantal overlast veroorzakende hangjongeren?
-Waaraan denkt u, qua aantal en locaties bij hangplekken en speelvelden?
-Valt dit naar uw oordeel onder het begrip preventie? In de praktijk wil men nogal eens van locatie
wisselen.
Over missie en visie,
Als raad zijn we meermalen met het helder krijgen van wat de missie en visie voor Tynaarlo is, bezig
geweest.
Steeds komt daarbij weer aan de orde dat wij in een prachtgemeente wonen, werken en recreëren.In
cluster 3 economie, recreatie en arbeidsmarktbeleid wordt gesteld dat al langere tijd vrijetijds
economie een speerpunt is.
VZ,
In het verlengde van ' Zuidlaren, het groenste dorp van Europa' komt in relatie met genoemd
speerpunt bij ons de gedachte op dat op de combinatie groen, innovatie, duurzaamheid en
creativiteit samen met toerisme en recreatie in Tynaarlo blijvend zou moeten worden ingezet.
Ondernemers zoals FloraHolland, GAE, Agrariërs, de gehele middenstand alsmede de toeristische
sector zouden daarmee aan de slag kunnen.

Voorzitter, het lijkt ons de moeite waard om blijvend inzet op dit onderwerp te geven. Waar kan de
gemeente samen met andere marktpartijen mogelijkheden creëren die deze belangrijke sector kan
versterken?
Vz een suggestie : we zien de laatste tijd dat naast de vele buitenlandse toeristen er ook veel
Chinezen naar ons land komen om te recreëren. Ik denk daarbij o.a. aan de Keukenhof en dichter bij
huis bijvoorbeeld Giethoorn. Vz hier liggen wellicht mogelijkheden om die toeristenstroom ook naar
onze regio te trekken.
Vz het lijkt ons de moeite waard om met marketing Drenthe en andere betrokken partijen naar de
mogelijkheden hiervan onderzoek te doen.
Een suggestie: Een folder naast de andere gebruikelijke talen ook een in het Chinees: Marketing
Drenthe zou samen met de provincie, het recreatieschap en Geopark de Hondsrug een dergelijke
folder in het Chinees kunnen laten vertalen om die op de daartoe geëigende plekken te verspreiden.
Graag een reactie hierop van de wethouder.
Cluster 5- het transformatieplan kunst en cultuur.
Het CDA vroeg zich af hoe het staat met de mogelijkheden van de pilot muziek, kunst en
cultuuronderwijs op een of meerdere basisscholen door professionals.Het gaat om het tweede deel
van ons initiatiefvoorstel creatieve industrie dat 2 jaar geleden door de raad is aangenomen.
Dat aangenomen initiatiefvoorstel staat haaks op het doel van het transformatieplan zoals nu wordt
beschreven bij kunst en cultuur waar staat dat alle kinderen via school in contact komen met kunst
en cultuur. Met die omschrijving zijn we terug bij de vluchtigheid waarvan we hadden gehoopt dat
daarmee kon worden afgerekend.
Wij vragen de portefeuillehouder hierop in te gaan.
Sport is voor de sociale samenhang, de leefbaarheid en gezondheid van groot belang.
Activiteiten op dat gebied moeten bereikbaar en betaalbaar zijn, zo lezen we.
Nu het college in overweging neemt om in het kader van preventie speelplekken/ hangplekken voor
hangjongeren te organiseren, is het misschien een idee om deze speelplekken o.a. in te richten met
buiten-sporttoestellen waardoor in feite een openbare sportschool ontstaat die bereikbaar is en
betaalbaar.
In Gdansk als voorbeeld staan dergelijke Sporttoestellen tussen de vele flats en de buurt, zowel jong
als oud, gaan er naar toe op de voor hen meest gunstige momenten.
Heel eenvoudig, doch doeltreffend op een natuurlijke en gezonde manier samenhang, veiligheid en
leefbaarheid.
Zou dat voor Tynaarlo een werkbare vorm kunnen zijn?
Graag een reactie hierop van de portefeuille houder.
Cluster 7
Vz,
Wij onderschrijven uw inzet om inwoners steeds bewuster te maken van de noodzaak tot verdere
scheiding van afvalstromen oftewel grondstoffen
Voorzitter, wij vragen u met betrekking tot het groenonderhoud, of hierbij door u ook wordt gedacht
aan burgerparticatie. Bewoners van de Fledders bv willen hierin graag participeren: wat is op dit punt
de stand van zaken?

Tevens vroegen wij ons af hoe het staat met de eventueel over te dragen of de verkoop van de
groen-hoekjes die over zijn?
Graag een reactie hierop van de wethouder.
Voorzitter, tot slot:
Alhoewel wij het uitgangspunt onderschrijven bij o.m. begraven dat gestreefd wordt naar een
evenwicht in kosten en baten, willen wij hierbij toch opmerken dat deze vorm van lijkbezorging voor
degenen die hiervoor kiezen op een redelijke wijze betaalbaar moet blijven.
Vz tot zover in de eerste termijn.

