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Mening ChristenUnie Tynaarlo over projecten groeinotitie nieuw 
beleid 2016-2018 
Al besloten 

a. Vertragen Taakstelling bibliotheken. Al besloten en mee eens. Ook in het nieuwe plan 
moeten de bibliotheken de traditionele service blijven leveren, zoals het gros van de 
gebruikers nog steeds wil en nodig heeft. De overgang naar een ander systeem moet veel 
geleidelijker in de tijd. 

Cluster 0 

a. Digitalisering dienstverlening. Terecht wordt opgemerkt dat dit al is opgenomen in de 
bedrijfsvoering. Niet mee eens. 
 

Cluster 1 

a. Knelpunten woningen statushouders. Goed plan, een deel van deze investering kan naar 
mening van de ChristenUnie al in 2016 worden ingezet. Deze investering zal waarschijnlijk 
moeten worden afgeschreven. De lasten hiervan kunnen worden gedekt door een 
projectreservering in de ARGI te vormen. 
 

b. Integratie vluchtelingen/statushouders: Goed plan, ook hier kan al in 2016 een deel van het 
geld worden ingezet, €50.000. 
 

Cluster 2 

a. Rotonde Julianalaan Zuidlaren. We vinden de argumentatie merkwaardig. De rotonde oogt 
echter niet veilig, met hekwerk en sokkel. Om die reden akkoord met aanpassing. 
 

b. Rotonde A28. We zien hiervoor geen noodzaak. Probeer de rotonde te laten adopteren door 
een bedrijf dat het onderhoud kan doen. Idee is al eerder geopperd door D66 in vorige 
raadsperiode. 
 

c. Achterstallig wegonderhoud. Ten minste de knelpunten waar veiligheid in geding is 
aanpakken. Financiering kan gedekt worden in de ARGI, door nu incidenteel een bedrag te 
bestemmen als reserve voor de benodigde periode. 
 

d. Snel fietspad Vries -Zuidlaren. Moeilijk uit te voeren en zeer kostbaar, past niet binnen deze 
notitie nieuw beleid en het is de vraag of het nodig is. 
 

e. Snel fietspad Donderen - Yde.  De wens is begrijpelijk, de weg is niet echt veilig, ondanks de 
maatregelen. In de praktijk moeilijk uitvoerbaar en groter dan binnen de context van deze 
notitie past. 
 

f. Fietsstrook Eelde. De wens is begrijpelijk, de weg is niet echt veilig. In de praktijk moeilijk 
uitvoerbaar en groter dan binnen de context van deze notitie past. Onderzoek of er 
aanpassingen mogelijk zijn die wel in dit kader passen. 
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g. Bijvriendelijke bermen. Sympathiek idee, maar niet nodig. Bermen moeten ook veilig 
gehouden worden, dus tijdig gemaaid. Bovendien de vraag of je honing van bloemen langs 
de weg wil. Niet uitvoeren. 
 

Cluster 3 

a. Ondersteuning BIZ in Zuidlaren. Goed idee om te steunen bij opstart. Zou dan eenmalig 
moeten zijn in 2017, niet verder. En alleen bij voldoende draagvlak bij ondernemers, zoals de 
eis is bij een BIZ. 
 

Cluster 4 

a. Digitalisering onderwijs. Is wel nodig, maar dit soort dingen bij de school laten. Hiervoor kan 
het extra overschot op het accommodatiebeleid worden ingezet. 
 

b. Inrichten groene schoolpleinen. Dit is echte een zaak voor de scholen, niet mee bemoeien. 
 
De voorgestelde financiering past bij de lumpsum financiering van het onderwijs, maar de 
ChristenUnie vindt het te makkelijk om op deze manier het geld weg te zetten. Vandaar het 
voorstel om het extra overschot op het accommodatiebeleid hier voor te gebruiken, want 
dat past wel in de systematiek. 
 

Cluster 5 

a. Projectsubsidies. Naar de mening van de ChristenUnie wordt een onterechte scheiding 
gemaakt tussen stimuleren en exploiteren. Het heeft geen zin activiteiten aan te jagen als die 
vervolgens gedoemd zijn weer uit te doven. Vanzelfsprekende subsidie is de dood in de pot, 
maar kritisch volgen en steunen van gedragen activiteiten is geen probleem. Dit voorstel zijn 
we daarom tegen, ook al omdat terecht opgemerkt is dat er al een leefbaarheidsfonds is dat 
nog weinig wordt gebruikt. 
 

b. Plaats de Wereld. Een activiteit die bijdraagt aan maatschappelijke bewustwording en 
meningsvorming op verschillende terreinen. Wij zijn voor steun aan deze organisatie op een 
manier die voor hen haalbaar is. Een goed voorbeeld van een activiteit die wel degelijk 
‘stenen’ nodig heeft om te functioneren.  
 

c. VN-panel. Dit panel heeft zijn bestaansrecht bewezen. Wij zijn voorstander van subsidie, 
omdat de deelnemers niet ins staat zijn deze activiteit zelf te bekostigen. Bovendien is het 
werk van nut voor de hele gemeenschap. Het bedrag moet daarom worden verhoogd naar 
€15.000 per jaar, zoals gevraagd in de evaluatie. Deze steun moet periodiek worden 
geëvalueerd en heroverwogen. 
 

d. Beweegtuin zorgcentrum Mozaïek.  Dit lijkt ons een sympathiek plan , met name omdat het 
ook een uitstraling naar buiten wil hebben. We gaan er vanuit dat het onderhoud daarna 
door het Mozaïek kan worden gedaan. 
 

e. Impuls leefbaarheid dorpen. Hier worden een aantal voorstellen bij elkaar geveegd, die ieder 
op zich goed kunnen. We hadden hier graag een aparte verantwoording van gezien, omdat 
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het nu om een duur project lijkt te gaan. Het advies is verder onduidelijk, omdat de 
genoemde activiteiten ook nog eens als aparte projecten terugkomen (jeugdwerk, sport). De 
opmerking over de ambtelijke capaciteit vinden we gezocht. 
De ChristenUnie pleit voor het spreiden van de ombuigingen over een langere periode, niet 
voor het terugdraaien. Er kan dan beter over worden nagedacht wat een goed alternatief is 
voor de uitvoering. We blijven voorstander van steun aan bijvoorbeeld de Oranjevereniging, 
dit is geen exploitatie maar betreft regelmatig terugkerende evenementen, die best 
aangejaagd mogen worden. 
 

f. Versnellen ombuigen. We zien niet hoe dit in zijn werk zou moeten gaan. 
 

g. Vertragen tarieven sport. Mee eens, zie onze opmerking onder e. 
 

h. Jeugdsozen. Een goed plan, voor zover het actieve clubs betreft, zoals in Donderen. Ook hier 
zijn stenen nodig om de activiteiten uit te voeren. Jeugd wordt bereikt voordat het 
probleemjongeren worden.  
 

i. Voetbalveld Zuidlaren. We zijn er niet op tegen maar hebben te weinig zicht op de situatie, 
nader onderzoek lijkt inderdaad een wijze benadering. 
 

j. Kunstgrasveld VAKO. We zijn er niet op tegen maar hebben te weinig zicht op de situatie, 
nader onderzoek lijkt inderdaad een wijze benadering. 
 

k. Kunstgrasveld hockeyclub Eelde. Bereidheid mee te betalen is positief, ook hier nader 
onderzoek, maar naar voren halen omdat oude veld aan vervanging toe is. 
 

l. Sportsubsidie jongeren. Zie ook opmerkingen onder e. We zijn hier wel voorstander van 
vanwege het erg grote belang van bewegen voor een gezonde ontwikkeling. Daar hebben we 
als maatschappij op allerlei manieren baat bij. 
 

m. Maatschappelijke stages. Hoewel niet langer verplicht, is dit toch een goede manier om 
jongeren meer kijk op de maatschappij te geven. De ChristenUnie ziet graag dat scholen 
worden gestimuleerd om deze stages te organiseren, maar het kan ook via Trias in de vorm 
van maatschappelijke groepsactiviteiten of meedoen met vrijwilligersdagen. Dit kan met een 
heel bescheiden financiële bijdrage. Als de scholen dit zelf blijven doen is het natuurlijk goed, 
maar dat zien we dan graag bevestigd. 
 

n. Bijdrage Ritola. We zijn tegen een aparte bijdrage voor Ritola, maar wijzen weer op ons 
standpunt ten aanzien van het vertragen van de verhoging van de tarieven. 
 

o. Centrum voor de Kunsten, Zuidlaren. Er zitten inderdaad wat haken en ogen aan, maar de 
ChristenUnie zou deze en soortgelijke initiatieven graag verder zien ontwikkelen. We zijn het 
daarom eens met de benadering dit verder te onderzoeken, maar dan denkend vanuit 
kansen en niet met de angst voor de beren en wolven die nu ten tonele worden gevoerd. Dit 
wil je inderdaad in elke kern. Gezien de problemen in Zeijen is het de vraag of het wel zo 
handig is om alles in schoolgebouwen te willen huisvesten. Zo wordt er via de achterdeur 
toch weer een MFA gevormd, maar dan zonder daar vooraf over nagedacht te hebben.   
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Cluster 6 

a. WMO, jeugd en participatie. Ook hier verwachtten we dat inzicht zou worden gegeven in de 
consequenties van deze plannen, in plaats van ze bij voorbaat te parkeren. De raad zou dan 
duidelijkheid hebben of dit past binnen de budgetten van de Wmo, of dat er extra nodig is. 
Nu is dit heel vrijblijvend, de ChristenUnie maakt zich zorgen over de uitvoering van de Wmo 
en verwante wetgeving en mist een gevoel van urgentie bij het college. En blijkbaar bij het 
MT, dat hier een uitgelezen kans had om zaken versneld op te pakken. 
 

Cluster 7 

a. Bloemen in de openbare ruimte. Hoewel inderdaad sympathiek, is het een fors bedrag, 
althans vergeleken met andere activiteiten. Verder zal hier onderhoud voor nodig zijn, ook al 
worden verwilderende bollen aanbevolen als onderhoudsarm. Dit missen we in het advies. 
De ChristenUnie staat hier neutraal in, wordt dit uitgevoerd, dan zal het wel goed moeten 
worden uitgelegd. 
 

b. Glasvezel buitengebied. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat ook de 
buitengebieden toegang krijgen tot snel internet. Het ligt voor de hand hier samen op te 
trekken met de provincie, maar we verwachten van de gemeente een actieve houding. Ook 
hier wordt niet gerept over onderhoud, structurele lasten en ambtelijke capaciteit. Is toch 
zeker wel aan de orde? 

Cluster 8 

a. Centrum Eelde. De ChristenUnie is voorstander van een bijdrage aan het herinrichten van de 
parkeerplaats in het centrum van Eelde, snel uit te voeren samen met het opknappen van de 
weg langs het kerkhof en het aanleggen van een voetpad langs het kerkhof. Voorstel is dit 
gewoon langs de weg te leggen en met de eigenaren van het parkeerterrein af te spreken dat 
de weg iets opzij gelegd wordt, waarbij dus een rand van het parkeerterrein wordt afgehaald. 
(Advies van MT is nogal cryptisch, maar blijkbaar is het advies toch positief) 
 

b. Gebiedsfondsen. Onduidelijk is wat de overlap is met het leefbaarheidsfonds. De organisatie 
is er niet klaar voor en het doel is niet duidelijk. ChristenUnie is tegen dit fonds.  
 

c. Leningenbeleid duurzaamheid. De ChristenUnie is voorstander van dit beleid, dat inmiddels 
is opgenomen in de PPN. 
 

d. Pingo-project. Aangezien heir blijkbaar een wettelijk kader voor bestaat, kan de ChristenUnie 
instemmen met dit plan. 
 

e. E-label maatschappelijk vastgoed. Aangezien heir blijkbaar een wettelijk kader voor bestaat, 
kan de ChristenUnie instemmen met dit plan. 
 

f. Herstel Drentsche Aa. De ChristenUnie is voorstander van dit plan. 

 


