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Bij de Najaarsbrief 2016 en de Begroting 2017 

De Najaarsbrief begint met de mededeling dat het college dit boekjaar een financieel verwacht van 
bijna € 3, 5 miljoen positief. De oorzaken daarvan zijn duidelijk: vooral de aantrekkende economie en 
ruimere accressen. Een buitenstaander stelde: Tynaarlo is de rijkste gemeente van Drenthe en ook 
nog de goedkoopste. De ChristenUnie onderschrijft dit en neemt dit niet alleen maar voor 
kennisgeving aan. (Dat zal uit het vervolg van deze beschouwingen wel blijken.)  

Een belangrijk percentage van het resultaat komt uit de WMO: zelfs 1, 4 miljoen. De ChristenUnie wil 
dat dit bedrag beschikbaar blijft voor de WMO. Het is niet onwaarschijnlijk dat er ook andere tijden 
komen, bijv. door gewijzigd beleid van de rijksoverheid. Wij zijn tevreden over wat in dit domein bij 
ons gedaan wordt, zie de Monitor. Wij krijgen de gelegenheid een adequaat transformatiebeleid te 
voeren. 

Wij constateren dat er dit jaar geen positieve verandering kwam in de situatie op het voormalige 
PBH- terrein. Er is veeleer sprake van een patstelling. In onze visie een beschamende vertoning en wij 
vragen ons af of de wil om daaruit te komen bij het college en de projectontwikkelaar wel echt 
aanwezig is. We komen hier nog op terug. 

En dan nog iets over het AZC. (We moeten in deze bijdrage keuzes maken.) De simpele mededeling 
op pag. 7 (ontwikkeling en voortgang activiteiten) roepen gemengde gevoelens op. Het aantal 
asielaanvragen daalt, het aantal vluchtelingen neemt dagelijks toe! We voelen plaatsvervangende 
schaamte dat dit probleem afgewenteld wordt op landen met zoveel minder draagkracht. 

Begroting 2017 
Geen algemene beschouwingen dus. Een breuk met het verleden. 
 
Eerst naar het antwoord op één van onze technische vragen, nr. 64, over de tijdelijke vestiging van 
AH op het PBH-terrein. Wij stelden hierover samen met de PvdA een aantal schriftelijke vragen. 
Ondanks het feit van een onherroepelijke omgevingsvergunning kan er nog steeds niet begonnen 
worden met het bouwen van de tijdelijke vestiging. Uit navraag bij alle partijen is ons duidelijk 
geworden dat de vertraging vooral betrekking heeft op het gesteggel over de erfpachtsituatie van de 
gemeentegrond. Partijen hadden consensus met het vorige college over het erfpachtgedeelte. 
Blijkbaar honoreert dit college de eerdere consensus niet met alle gevolgen van dien.  
Wij hebben een motie voorbereid.  Afhankelijk van de reactie van college en de collegae zal de motie 
al dan niet ingediend worden. 
  
Een ander onderwerp is het bibliotheekgebeuren. 
Nog steeds hebben de gesprekken met de bibliotheekstichting niet geleid tot een uitvoerbaar plan. 
Wel komt het college met een aangescherpte visie, waarin het vasthoudt aan de voorgenomen 
bezuinigingen. Dat is weliswaar consistent beleid,  vastgesteld door de gemeenteraad, maar 
inmiddels is duidelijk geworden dat deze aanzienlijke bezuinigingen niet op de steun kunnen rekenen 
van betrokkenen bij de bibliotheken en van de inwoners.  
Wij denken dat ook binnen de gemeenteraad verschuivingen hebben plaatsgevonden ten deze. 
Gelukkig is de financiële situatie van onze gemeente is lang niet meer als in 2014/2015. Dat biedt 
perspectieven.  
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Het college wil de Stichting openbare bibliotheek vragen om vóór 1 januari 2017 duidelijk te maken 
of ze binnen de financiële kaders  - met enthousiasme nog wel - een aangepaste bibliotheek kunnen 
inrichten. (met een onuitgesproken dreigement dat anders een andere marktpartij wordt 
uitgenodigd, zo lees ik de visie tenminste) 
Dit lijkt ons te veel gevraagd, zowel de datum als de condities. Op grond waarvan veronderstelt u nu 
consensus als het tot dusver niet gelukt is? Wij moeten ons realiseren dat er structureel meer geld 
nodig zal zijn dan nu uitgetrokken, als we een volwaardige bibliotheek willen behouden. Uiteraard 
moet het bibliotheek bestuur rekenen op minder middelen en zal er sanering nodig zijn. 
 
Het lijkt de ChristenUnie beter de Stichting openbare Bibliotheek te vragen een Bibliotheekplan voor 
de gemeente Tynaarlo te maken welke voldoet aan de minimale eisen die vandaag voor een 
bibliotheek gelden, rekening houdend met aanzienlijk minder middelen uit de algemene middelen. 
Een dusdanig plan zou in bijv. 2 versies gemaakt verschijnen, een plan A (sober) en een plan B (wat 
uitgebreider). De Bibliotheek heeft ook de plicht  zelfstandig middelen te creëren. 
Voor zo een plan zou dan in goed overleg  een termijn kunnen worden afgesproken. 
 
Voor de gemeenteraad houdt dit in dat we meer middelen beschikbaar stellen. O.i. behoort dit tot 
onze mogelijkheden. Ook zou een extra  structurele bijdrage van de inwoners gevraagd kunnen 
worden. Maar niet in de vorm van het leggen van een ‘boete’ op het lezen van een ontspannend 
boek.  
 
Wij zullen hiertoe een motie indienen, dan wel mee indienen, die de toekomst van de bibliotheken 
uiteindelijk structureel veilig stelt. 
 
€ 100.000 
Op voorstel van de ChristenUnie werd in de voorjaarsbrief en perspectievennota een incidenteel vrij 
budget van € 100.000 voor 2016,2017 en 2018 voor accenten vanuit de gemeenteraad opgenomen. 
Toen met veel dank aan een welwillende portefeuillehouder. Nu slechts versluierd te vinden in de 
begroting en na uitleg , onder incidenteel nieuw beleid. De aanwezigheid van dit fonds blijft op deze 
manier niet in de herinnering van de raadsleden. En alles onthouden, dat lukt ook niet! 
 
Tenslotte 
We hebben nog wel meer zorgen. Er ontbreken nog een paar nota’s. Inzet voor de tussenvoorziening 
wordt genoemd als reden voor de vertraging. Is de bedrijfsvoering nog op koers?  We willen inzetten 
op sport, maar hebben de verenigingen straks voldoende ruimte als sportstimulering zomaar een 
succes wordt? Of gelooft u daar niet in? We horen de eerste problemen al bij een groeiende 
volleybalclub. We wachten nog op de kadernota maar stellen wel al de financiële ruimte vast.   
 
Een kleine bijdrage bij een omvangrijke begroting. Namens de fractie van de ChristenUnie wens ik u 
allemaal Gods zegen toe bij uw werk voor onze mooie gemeente. 
 
Tynaarlo, 7 november 2016 
 
 



  Tynaarlo 

3 
 

 

MOTIE nr 
 

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

Motie ingediend door: Fractie ChristenUnie 

Agendapunt 11 

Raadsvergadering d.d. 8 november 2016 

Onderwerp: Tijdelijke vestiging Albert Heijn 

De raad van de gemeente Tynaarlo; 
In vergadering bijeen op 8 november 2016 
 
constaterende, dat:  
de gemeente een onherroepelijke omgevingsvergunning voor een tijdelijke winkel op het 
voormalige PBH-terrein  verleend heeft aan de Ahold vestiging te Zuidlaren, 
 
verder constaterende, dat: 
met het realiseren van deze vestiging op de bedoelde locatie zelfs nog geen begin gemaakt 
kon worden, 
 
overwegende, dat: 
de tijdelijke winkel door de betr. ondernemer zeer gewenst en voor de betr. onderneming 
zeer noodzakelijk is, 
 
van oordeel dat: 
de vertraging veroorzaakt wordt door verschil van visies tussen het college enerzijds en de 
projectontwikkelaar anderzijds, 
 
draagt het college op: 
 
maatregelen te treffen waardoor de verleende omgevingsvergunning op korte termijn 
geëffectueerd kan worden. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vries, 8 november 2016 

Ondertekend door: 

 

H. vanden Born    J. Hoogenboom 
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MOTIE nr 

 
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

Motie ingediend door: Fractie ChristenUnie 

Agendapunt 11 

Raadsvergadering d.d. 8 november 2016 

Onderwerp: Bibliotheken 

De raad van de gemeente Tynaarlo; 
in vergadering bijeen op 8 november 2016 
 
constaterende, dat:  
1. uit de brief van het college van 13 oktober 2016 aan de gemeenteraad blijkt dat de 

gesprekken met de Bibliotheekstichting niet hebben geleid tot een uitvoerbaar plan; 
2. het niet aannemelijk is dat de door het college  voorgenomen bezuinigingen geheel 

gerealiseerd kunnen worden, 
 
overwegende, dat: 
bibliotheken een grote rol spelen in de samenleving en derhalve een breed draagvlak 
hebben, 
 
van oordeel dat: 
de huidige financiële situatie van de gemeente niet te vergelijken is met die uit 2015, 
  
draagt het college op: 
1. de Stichting open Bibliotheek te vragen een bibliotheekplan te maken voor een 

bibliotheek  die voldoet aan de minimale eisen die aan een volwaardige bibliotheek 
gesteld mogen worden. 

2. Met de stichting de termijn van oplevering van dat plan te bepalen om vervolgens te 
rapporteren aan de gemeenteraad om tot een definitieve besluitvorming te komen. 

 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vries, 8 november 2016 

Ondertekend door: 

 

H. vanden Born    J. Hoogenboom 


