Reactie op de Voorjaarsnota en de Perspectievennota

Vz,
Allereerst willen wij de mensen bedanken die gezorgd hebben voor de heldere en duidelijke voorliggende nota's.
De titel van de algemene beschouwingen van het CDA-Tynaarlo is:
DOOR-WERKEN.
De inhoud van de perspectievennota staat vooral in het teken van de Financiële Werkelijkheid
waarin Tynaarlo verkeert. Nadruk op de financiële huishouding, zorgdragen dat we op zo kort mogelijke termijn het huishoudboekje op orde hebben zonder alles kapot te bezuinigen. Een grote
ambitie, vanuit een harde onontkoombare werkelijkheid waarbij geld niet alleen de maatstaf kan
zijn.
In Tynaarlo ontstaat een nieuwe manier van politiek bedrijven waar we trots op kunnen zijn.
Passend bij het verkiezingsprogram van het CDA-Tynaarlo onderschrijven wij van harte de plannen om inwoners te betrekken bij het opstellen van de begroting 2017.
Graag zou het CDA tevens zien dat onze burgerij beter en directer wordt geïnformeerd over te
nemen besluiten. Wij zitten hier tenslotte namens hen!
Daarom 2 vragen:
1-Kunt u aangeven op welke manier ook de niet digitale inwoners bij de plannen tav de begroting
2017 kunnen worden betrokken ?
2- En hoe denkt u de informatievoorzieningen naar onze inwoners met betrekking tot het ' hoe en
waarom der besluiten alhier genomen' te verbeteren?
Graag een reactie van de Pfh.
Het Sleutelwoord in dit samenspel is: Vertrouwen in het gemeentebestuur. Dit vertrouwen kan alleen versterkt worden door ons te richten op onze inwoners. Weten wat er leeft in de dorpen en
kernen en ons realiseren dat er bij gezinnen financiële problemen zijn, overgewicht, en werkloosheid. Dat er eenzaamheid is, isolement en verslaving en er meer verwarde personen zijn.
In bovenstaande liggen de belangrijkste doelstellingen van het CDA besloten: opkomen voor de
zwakkeren, onze dorpen in beweging krijgen 'letterlijk en figuurlijk', veiligheid en een gezonde financiële gemeentelijke huishouding.
Willen we deze doelstellingen bereiken, dan zullen we moeten herkennen en erkennen dat er een
enorm potentieel aan kracht en creativiteit te vinden is bij de inwoners van Tynaarlo.
Er zijn veel initiatieven onder inwoners en bij organisaties en verenigingen die we kunnen maar
vooral ook moeten ondersteunen.
Het accent van het gemeentebestuur zal in toenemende mate komen te liggen op Faciliteren en
regisseren.
Een mooi voorbeeld daarvan zou kunnen zijn het versterken van het netwerk met scholen, kerken ,
sportverenigingen, scouting en maatschappelijke organisaties, om kwetsbare jongeren actief op te
sporen en te ondersteunen naar zelfstandig leven.

In het collegemanifest speelt burgerinitiatief en participatie een belangrijke rol. Naar aanleiding van
een concreet voorstel van bewoners uit Donderen over het openhouden van een jeugdsoos, hebben wij de volgende vraag:
-Wil het college zich ervoor inzetten dat deze functie in het dorp behouden kan blijven?
-Hoe staat het met de burgerparticipatie mbt onderhoud van de buitenruimte?

Het opkomen voor zwakkeren in de samenleving vertaalt zich direct naar goede en betaalbare
zorg en naar werk.
Jeugd- en ouderenzorg heeft onze aandacht.
Op het gebied van dagbesteding en begeleiding van thuiswonende gehandicapten en respijtzorg is
nog een wereld te winnen. Hierdoor kunnen zij langer thuis wonen zonder te vereenzamen of geïsoleerd te raken en krijgen overbelaste mantelzorgers de ruimte om op adem te komen. Daarnaast is onduidelijk hoeveel mensen er door stapeling van zorgkosten geen gebruik maken van
deze voorzieningen terwijl ze het juist zo nodig hebben.
We weten dat er naar deze vorm van zorgmijding een onderzoek gaande is.
We hebben 2 vragen:
-1-Kunt u aangeven op welke termijn het onderzoek afgerond zal worden en de resultaten bekend
zijn?
-2- een andere vraag is: Worden mensen wel voldoende naar dagbesteding verwezen?

Zelfredzaamheid en elkaar helpen als dat nodig is, dát is het ideaal van de sociale wijkteams en
hulpverleners.
Onderzoeken wijzen inmiddels uit dat het concept zelfredzaamheid minder goed werkt dan gedacht.
-Hebben die geluiden het college ook bereikt?
Een beroep doen op familie en vrienden of buren en hen vragen om te helpen, dat is de gedachte.
Maar ten eerste moet van een dergelijke mogelijkheid sprake zijn en ten tweede moeten ze daar
de capaciteit voor hebben.
'Het is een mooie gedachte maar ook een armoedig ideaal' zo schrijven onderzoekers. 'Maak geld
vrij voor hulp, want sommige mensen hebben dat gewoon nodig' dat is hun boodschap.
Zorgzaamheid en ondersteuning naast zelfredzaamheid moet wat het CDA betreft de focus zijn.
Graag hierop een reactie van de portefeuillehouder.

Voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet en de herbezettingsvoorwaarde voor beschut
werk, hebben wij gelezen dat de staatssecretaris een voorstel heeft gedaan om de uitvoering van
deze wet te vereenvoudigen in die zin dat detacheringen bij herbezetting ook meetellen.
-Hoe staan we ervoor met de inspanningsverplichting,
- En welke ambitie heeft het college/ Pfh?

Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft hen het besef dat ze er toe doen en erbij te horen.
Het vinden van werk is niet vanzelfsprekend. Wij juichen de inzet op lokale en regionale economie
toe. Het plan van ondernemers in Zuidlaren om gezamenlijk en in overleg met het college de kwaliteit van het centrum en daarmee de lokale economie te stimuleren, lijkt ons uitstekend.
-Wat is de stand van zaken van het plan?
Toeristische aantrekkelijkheid van onze dorpen vindt het CDA belangrijk. De uitstraling verbeteren
en het accentueren van de entree gebieden door een diversiteit van bloemen aan te brengen op

welke wijze dan ook, lijkt ons een goede zaak. Dat geldt ook voor uw concrete voorstel voor de
invulling van incidenteel beleid 2016 mbt het centrum van Eelde.

Mbt het begraafbeleid: wat het CDA betreft moet begraven, ook zeker qua kosten, voor iedereen
mogelijk blijven.
- Wordt het geen tijd dat we over het thans geldend uitgangspunt van kostendekkendheid eens
met elkaar van gedachten wisselen.
We zien dan ook met belangstelling uit naar de inhoud van de te verwachten notitie daarover, waar
bovengenoemd punt een onderwerp van discussie zou kunnen zijn.

Tot slot vz:
Nu er een nieuwe HSL verbinding komt tussen Oslo-Kopenhagen en Hamburg, zullen er mogelijkheden zijn om Scandinavië voor Nederland per trein te ontsluiten. Daar is de noordelijke economie
bij gebaat! Het pleidooi van de SER voor een 'Zuiderzeelijn nieuwe stijl' wordt dan ook door steeds
meer partijen overgenomen.
Met instemming lezen we dat de locale economie in grote mate wordt bepaald in de regio en dat
we ons daarom aansluiten bij regionale overlegorganen zoals de EDR. Veel te weinig realiseren
we ons dat het brandpunt toch Brussel is oftewel Europa.
In het college manifest wordt gewezen op de mogelijkheid van financiële ondersteuning vanuit
Brussel in combinatie met co-financiering. In de praktijk is wel gebleken, dat investeringen slechts
kans maken in de vorm van co-financiering. De gemeente is dan aan zet en genoodzaakt om in
het geval dat er subsidies beschikbaar komen hiervoor ook middelen ter beschikking te stellen.
-Wordt het hierom geen tijd om op korte termijn financiën beschikbaar te hebben om adequaat te
kunnen reageren op mogelijkheden die zich soms plotseling kunnen aandienen? Het hiervoor opnemen van een bedrag- mogelijk via een reservering- is naar onze mening wenselijk. Bv 50.000
euro.
In die zin zou je kunnen zeggen, en daar sluit ik mee af;
Sommige treinen komen maar een keer langs!
Tot zover in de eerste termijn vz.
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