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Beschouwing voorjaarsbrief 2016 en perspectievennota 2017
Voorzitter.
Er is veel werk verzet en het gaat de goede kant op.
Wij mogen dat beoordelen, want wij volgen u kritisch.
We waren erg verbaasd over het feit dat geen van de andere fracties vragen aan u heeft
gesteld.
Lezen wij te veel of snappen we het niet.
Naast waardering hebben we ook commentaar.
We vinden dat u nog steeds een fors communicatieprobleem heeft.
Dat komt omdat een dienende houding u nog niet eigen is.
Wilt u bewijs?
In uw brief bij de notitie “nieuw beleid” schrijft u:
“Deze nieuwe ideeën zijn afkomstig van ons als college, van het management, van u als
gemeenteraad en van inwoners en ondernemers”.
Geen fijne communicatie.
U stelt zichzelf voorop.
Dat is “Dikke ik”, egoïsme, maar dan functie gebonden.
U noemt het accommodatiebeleid en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte als
voorbeelden van belangrijke thema’s.
Dat zijn onze inwoners vast met u eens.
Maar de taken en plannen op het gebied van de WMO, de Jeugdzorg en het meedoen beleid
vinden zij minstens zo belangrijk.
Die noemt u niet.
Jammer.
Laten zien dat je alle belangen wilt dienen is de voorwaarde als je wilt samenwerken in
vertrouwen.
We gaan niet uit van kwade wil, in tegendeel.
Maar waarom zegt u niets over de maatschappelijke onrust als gevolg van de afbraak van
voorzieningen en de opvang en huisvesting van vluchtelingen.
Waarom benadrukt u wel dat vastgesteld financieel beleid niet veranderd kan worden?
Zo maak je echt niet duidelijk hoe het kan dat je ruim 6 miljoen overhoudt en dan toch
bezuinigt op de bibliotheek.
Vooral praten over geld getuigt niet van wijsheid.
Het werkt verkrampend.
We hebben het al vaker gezegd.
Mensen gaan voor dingen en geld is een middel om doelen voor mensen te realiseren.
Houdt u dat nou toch eens voor ogen.
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Onze wensen voor dit en komende jaren.
Cluster 1
De PvdA wil voorkomen dat er wijken en buurten ontstaan waar vooral mensen met lagere
inkomens wonen.
We vinden het daarom een goed idee om op veel plaatsen in onze gemeente goedkope
sociale huurwoningen te bouwen.
Niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor mensen die geen hoge huur kunnen betalen.
Gespreid bouwen van woningen kost meer geld.
Wat ons betreft is dat extra geld goed besteed.
Wij willen meer geld besteden aan buitengewoon opsporingsambtenaren.
Nodig om beter te handhaven en overlast te bestrijden.
En dan gaat het wat ons betreft ook over hondenpoep.
U wilt het contact tussen burgers en gemeente verbeteren.
Wij juichen dat toe.
Onze tip aan u: stel per woonkern een contactfunctionaris aan.
En zorg ook dat die bekend is.
Cluster 2
Niet meer geld naar onderhoud van wegen, daar zijn we het mee eens.
Het budget hiervoor is al fors verhoogd.
Dat geldt ook voor het mooier maken van rotondes.
Prima dat u dat doet, maar betalen uit het budget voor wegen en groen.
U zou ook het rotonde adoptieplan dat D66 en wij samen hebben gemaakt er nog eens op
na kunnen lezen.
Cluster 3
Wij begrijpen dat winkels belangrijk zijn en vinden het goed dat u winkeliers met geld wilt
helpen.
Maar wat ons betreft haalt u het geld hiervoor uit het potje “Tynaarlo Verbindt”.
De recreatiesector kan sterker worden.
Goed voor de werkgelegenheid.
Daarom willen we een contactfunctionaris die verbindt en doet, ook over de
gemeentegrenzen heen.
Het Paterswoldsemeer en het Noord Willemskanaal verdienen meer aandacht.
In Drenthe is een mooi voorbeeld beschikbaar.
Zie daarvoor onze bijlage bij dit betoog.
Cluster 4
We vinden het een goed idee om extra geld te geven aan het onderwijs.
Liever voor leermiddelen dan voor struiken, maar het is aan hen.
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Cluster 5
Een nieuwe subsidiepot voor projecten en activiteiten steunen we van harte.
Maar alleen als die bedoeld is om te zorgen dat ouderen kunnen blijven sporten.
De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen.
Daarom steunen we een subsidie voor het VN-panel.
GroenLinks dient hiervoor onze gezamenlijke motie in.
In 2014 hebben we besloten om te bezuinigen op het jeugd- en jongerenwerk.
Volgend jaar gaat die bezuiniging in.
Trias maakt daarom nu gemeente-brede plannen, met inbreng vanuit de dorpen.
Wat ons betreft moet jeugd- en jongerenwerk in elke kern beschikbaar blijven.
We hebben al gezegd dat we het budget voor de bibliotheek opnieuw willen beoordelen.
We willen hierbij een splitsing aanbrengen tussen functies en huisvesting.
Ook willen we de door te voeren bezuiniging meer geleidelijk laten verlopen.
De hele cultuursector tenslotte moet zichzelf organiseren.
U wilt alleen nog ondersteunen, geen beleid maken.
Dat zijn we niet met u eens.
We komen hier later bij u op terug.
Voor nu vragen we u de expositie commissie weer geld te geven.
Of kunt u in het gemeentehuis geen kunst meer zien.
Cluster 6
In de samenleving bestaat onvrede.
Er heerst het gevoel dat de gemeente de taken op het vlak van de WMO niet goed uitvoert.
Is dat terecht?
We krijgen er niet echt een vinger achter.
Daarom pleiten we voor onafhankelijk onderzoek.
In elk geval stellen we voor dat u nog eens gaat kijken bij mensen voor wie de huishoudelijke
hulp gestopt is.
Zijn ze tevreden met de oplossing die ze zelf hebben gevonden?
Ook willen we dat de mensen die zorg vragen zich kunnen laten bijstaan door iemand die
aan hun kant staat.
Als daar kosten aan verbonden zijn, dan moet de gemeente die voor haar rekening nemen.
Een onafhankelijk sociaal raadsman kan ook ondersteuning bieden.
Daarom willen we dat de gemeenteraad zo iemand aanstelt (zie onze motie).
Daarnaast willen we dat meer mensen met een laag inkomen extra geld kunnen krijgen op
basis van het minimabeleid.
We willen daarom de inkomensgrens voor alle regelingen verhogen tot 20 procent boven
het maximum van de bijstand.
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Cluster 7
U ziet bloeiende bermen.
Prima, maar zet dit geld in om werk te creëren voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.
Bijvoorbeeld via een sociale onderneming die plantenbakken verhuurt.
Verder stellen we voor dat de gemeente het voorbeeld geeft in duurzaamheid.
Ook als dat economisch niet verstandig is.
Cluster 8
Wij verheugen ons erover dat ons voorstel voor het centrum van Eelde toch nog uitgevoerd
wordt.
De Partij van de Arbeid wil saamhorigheid onder inwoners bevorderen.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor levensgeluk.
Een manier is samen iets aanpakken of samen iets meemaken.
Dat kost vrijwel altijd ook geld.
Daarom pleiten we voor een gebiedsfonds en dienen daarvoor een motie in.
Cluster 9
Wij vragen per vier maanden uw financiële prognose.
Niet alleen op basis van wat echt binnen is gekomen, maar ook de te verwachten
ontwikkelingen.
Daar heeft u zelf ook plezier van, want u wordt zelf ook regelmatig verrast hebben we
begrepen.
Bij de gevraagde besluiten over de voorjaarsbrief:
4 – voorgestelde leningsfaciliteiten, graag. Vooral de blijvers lening die door de PvdA is
voorgesteld
6 – geld voor het beheer van MFA Yde, ok, als we elk kwartaal over de voortgang
geïnformeerd worden

Dank voor uw aandacht.
Koos Dijkstra, fractievoorzitter.
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PVDA
Bijlage met toelichting op beschouwing voorjaarsbrief en perspectievennota 2016
Bijlage: E-book voor Noord Willemskanaal
Het recreatieschap beheert langs een aantal Drentse kanalen een 5-tal toiletvoorzieningen voor de
recreatievaart. In 2014 zijn bij die toiletvoorzieningen tevens informatiepanelen en verhalenpalen
rond de cultuurhistorie van de Drentsche hoofdvaart en Hoogeveenschevaart geplaatst.
In aansluiting daarop is in 2015 in samenwerking met een 4-tal gemeenten (Meppel, Westerveld,
Midden-Drenthe en Assen) een E-book ontwikkeld, waarin de Drentse hoofdvaart en omgeving
wordt toegelicht en ontsloten door een 6-tal fietspaden.
Het E-book werd in 2015 al 1700x gedownload. Voor 2016 staat een 2e E-book op het programma
voor de Hoogeveensche vaart (Meppel-Emmen).
Wij vragen het College in overleg te gaan met het recreatieschap om te kijken welke mogelijkheden
er zijn om iets dergelijks te ontwikkelen voor het Noordwillemskanaal. Zomers een drukke
vaarroute.
Lijkt ons een goede kans voor de gemeente Tynaarlo om de vaarrecreatie te stimuleren en daarbij
de passanten onze mooie gemeente nader te laten zien. Het Noordwillemskanaal ligt vlak bij het
meisje van Yde, onderdeel van de Culturele gemeente, en ook Berend Botje is prima vanaf de
Vriezerbrug per fiets te bereiken.
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