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‘Groei’-notitie Nieuw Beleid 2016 – 2018
1. Inleiding
Aan het begin van onze collegeperiode hebben we geconstateerd dat, wanneer we geen
beleidswijzigingen zouden doorvoeren het begrotingstekort zou oplopen naar € 3,2 miljoen in 2018.
Om het begrotingstekort terug te dringen hebben we in de perspectievennota 2014 denkrichtingen
opgenomen die bijdragen aan het oplossen van het begrotingstekort en het bereiken van een
duurzaam en houdbaar financieel beleid. Door het omvangrijke pakket aan ombuigingen dat wij
hebben opgenomen vanaf 2015 hebben wij structureel ruimte kunnen creëren om belangrijke
thema’s als het accommodatiebeleid en het beheer en onderhoud in de openbare ruimte nu goed in
de begroting op te nemen. Hiermee hebben we een aantal belangrijke stappen gezet in de richting
van het gewenste duurzame en houdbare financieel beleid. We zijn er echter nog niet. Een deel van
de ombuigingen zal nog moeten worden gerealiseerd en we zien nieuwe ontwikkelingen op ons
afkomen, zoals de meerjareninvesteringsplanning en de wijzigingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording, die de begroting in meerjarig perspectief verder onder druk zetten. We zien op dit
moment dan ook geen mogelijkheden om structureel middelen vrij te spelen voor nieuwe accenten.
Zelfs niet om de tijdig de begroting van 2017 sluitend te maken.
2015 hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 6,1 miljoen. Hiervan is € 3,4 miljoen
toegevoegd aan de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi). Onze reservepositie is goed te
noemen in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit. Ondanks dat we op dit moment geen
mogelijkheden zien om structureel nieuwe accenten te leggen, zien we wel mogelijkheden om in de
komende jaren incidenteel middelen vrij te maken voor incidenteel nieuw beleid. In onze brief van 12
april hebben we aangegeven te denken aan een bedrag van € 750.000 per jaar voor de jaren 2016,
2017 en 2018.
Proces: Inventarisatie en uitwerking van ideeën voor nieuw beleid
Op 17 mei jl. hebben wij in een bijeenkomst met de gemeenteraad onze ideeën nader toegelicht aan
de gemeenteraad. Daarnaast zijn tijdens die avond de ideeën van de fracties door de fracties zelf
nader toegelicht. Twee fracties zijn niet aanwezig geweest tijdens deze bijeenkomst, maar hebben
schriftelijk hun ideeën voor nieuw beleid aan ons kenbaar gemaakt.
Tot slot hebben vele inwoners en ondernemers aan de gemeenteraad en ons hun eigen ideeën voor
nieuw beleid laten weten door middel van een brief of email. In hoofdstuk 7 van deze notitie zijn alle
ideeën van de inwoners en ondernemers, die wij hebben ontvangen, integraal en geanonimiseerd
opgenomen. Daarbij hebben wij ook de ideeën uit de eigen organisatie meegenomen.
Al deze ideeën hebben wij samengebracht en op hoofdlijnen uitgewerkt. De ideeën zijn zoveel
mogelijk ‘op geld’ gezet en in de tijd (2016, 2017, 2018) geplaatst. Het totaaloverzicht aan ideeën
hebben wij aan het management overgedragen voor een integraal advies van de kant van het
management. Als college kunnen wij ons vinden in de advisering van het management ten aanzien
van de ideeën voor nieuw beleid. Algemene beleidslijn van het college is dat het leggen van een
accent ook een accent op het collegebeleid moet zijn. Er mag geen tegenstrijdigheid met het
collegebeleid zijn en daarmee is het terugdraaien van ombuigingen wat ons betreft niet aan de orde.
Een aantal van de genoemde ideeën zijn onderdeel van het door het college vastgestelde
transformatieplan WMO, jeugd en participatie of maken onderdeel uit van het investeringsplan
bedrijfsvoering. In hoofdstuk 6 van deze notitie is een korte samenvatting van de ideeën voor nieuw
beleid opgenomen, inclusief de geraamde kosten, eventuele ambtelijke inzet die hiervoor benodigd
is en het advies van het managementteam. Een groot deel van de ideeën die wij hebben
geïnventariseerd, hebben een positief advies gekregen. Voor een aantal geldt dat een negatief advies
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van toepassing is, bijvoorbeeld omdat het leidt tot structurele lasten waarvoor wij in onze huidige
begroting geen ruimte zien of omdat het idee niet past binnen het collegebeleid.
In de hoofdstukken 3, 4 en 5 van deze notitie hebben wij totaaloverzichten opgenomen van:
Hoofdstuk 3: ideeën met een positief advies van het college;
Hoofdstuk 4: ideeën met een negatief advies van het college;
Hoofdstuk 5: ideeën nieuw beleid die leiden tot structurele lasten.
2. Relatie met voorjaarsbrief en perspectievennota 2016
De nu uitgevoerde inventarisatie van ideeën voor nieuw beleid betekent niet automatisch dat deze
ideeën kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is de juiste besluitvorming door de gemeenteraad
nodig. Het is nu zaak om tot prioritering van de keuzes te komen.
Het boekjaar 2016 is al bijna halverwege op het moment dat de voorjaarsbrief 2016, die gaat over dit
boekjaar, in de gemeenteraad wordt besproken. Voor het jaar 2016 zullen wij dan ook in de
voorjaarsbrief een concreet voorstel doen voor wat betreft de invulling van nieuw beleid voor de rest
van dit boekjaar. De voorjaarsbrief wordt in de gemeenteraad behandeld op 12 juli 2016. Als
gemeenteraad kunt u dan uw mening over ons voorstel met ons delen en eventueel amenderen.
Het nieuw beleid voor de komende jaren wordt zoals gebruikelijk gepresenteerd in de
perspectievennota 2016. Echter, wij zullen, in tegenstelling tot eerdere jaren, niet in de
perspectievennota een concreet voorstel doen voor de invulling van het nieuw beleid voor de jaren
2017 en 2018. Wij willen u als gemeenteraad nadrukkelijk vragen om in uw beschouwingen bij de
behandeling van de perspectievennota op 12 juli uw mening ten aanzien van de geïnventariseerde
ideeën met ons te delen door heel duidelijk aan te geven wat u wel of geen goede ideeën vindt. Uw
beschouwingen zullen wij vervolgens gebruiken om in de begroting 2017 een concreet voorstel te
doen voor de invulling van het nieuw beleid 2017. Deze notitie ‘Nieuw beleid’ mag u dan ook
beschouwen als een soort groeinotitie. Nieuwe ideeën kunnen in de loop van de tijd worden
toegevoegd dan wel afgevoerd.
Uitzondering
Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met betrekking tot de bibliotheken. De
taakstelling op de bibliotheken wordt één jaar opgeschoven. Dit heeft een financieel effect van €
130.000 op 2017 en € 135.000 voor 2018. Dit onderwerp beschouwen wij als niet meer ter discussie
staand op 12 juli en zullen wij derhalve opnemen in de perspectievennota 2016.
Nieuw beleid met structurele effecten
We hebben ook ideeën voor nieuw beleid ontvangen die niet als incidenteel kunnen worden
aangemerkt, maar die leiden tot structurele lasten. Dit geldt onder meer voor investeringen die wij
dienen te activeren en waarvan de kapitaallasten structureel in de begroting moeten worden gedekt.
Daarnaast zijn er een aantal ideeën die leiden tot structurele lasten in de begroting, omdat hier van
een beleidswijziging sprake is.
In onze brief van 12 april en ook in de bijeenkomst van 17 mei hebben wij aangegeven dat de
begroting op dit moment geen ruimte biedt om structureel nieuw beleid op te voeren. Voor een
compleet beeld van de ideeën voor nieuw beleid hebben we een overzicht met de ideeën die leiden
tot structurele lasten opgenomen in hoofdstuk 5.
Afhankelijk van de ontwikkeling van het begrotingsresultaat, onder andere door de ontwikkeling van
de algemene uitkering, zou het kunnen zijn dat wij in de toekomst wel mogelijkheden zien om
structureel nieuw beleid op te nemen in de begroting.
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3. Overzicht ideeën nieuw beleid met positief advies van het college
Omschrijving

2016

2017

2018

Reeds besloten door gemeenteraad
Vertragen taakstelling bibliotheken

0

130.000

135.000

Cluster 1: Openbare orde en veiligheid
Knelpuntwoningen voor vluchtelingen/statushouders
Integratie vluchtelingen/statushouders

0
0

250.000
250.000

125.000
125.000

Cluster 2: Verkeer en vervoer
Rotonde Julianalaan/stationsweg Zuidlaren
Rotonde A28

0
0

50.000
25.000

0
0

Cluster 3: Economische zaken, recreatie en toerisme
Ondersteuning BIZ

0

25.000

25.000

Cluster 4: Onderwijs
Impuls digitalisering onderwijs
Groene schoolpleinen

0
0

50.000
50.000

100.000
100.000

40.000
0
0
0

40.000
PM
2.500
20.000

40.000
PM
2.500
0

0
0

60.000
PM

0
PM

Cluster 8: Ruimtelijke ordening
Centrum Eelde
Gebiedsfondsen/gebiedsgericht werken
Leningenbeleid duurzaamheid
Multidisciplinair pingo-project
E-label update maatschappelijk vastgoed
Herstel Drentsche Aa-watersysteem

100.000
0
0
0
0
0

0
0
0
15.000
85.000
50.000

0
50.000
0
PM
0
0

Totaal

140.000

1.102.500

702.500

Cluster 5: Sociale samenhang
Projectsubsidies/activiteitensubsidies
Plaats de Wereld Vries
VN Panel
Beweegtuin zorgcentrum Mozaiek
Cluster 7: Gezonde leefomgeving
Openbare ruimte - bloemen
Internet buitengebied/glasvezel

Bedragen in € 1
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4. Overzicht ideeën met negatief advies van het college

Omschrijving

2016

2017

2018

PM

PM

PM

250.000
PM
PM
PM
PM
PM

250.000
PM
PM
PM
PM
PM

250.000
PM
PM
PM
PM
PM

Cluster 5: Sociale samenhang
Impuls leefbaarheid dorpen
Versnellen openstaande ombuigingen ultimo 2015
Vertragen/terugdraaien verhogen tarieven sport
Jeugdsozen/jongerenwerk
Voetbalveld ZFC Zuidlaren
VAKO kunstgrasveld
Kunstgrasveld hockey Eelde
Financiële bijdrage lidmaatschap sport jongeren
Maatschappelijke stages
Bijdrage zwemvereniging Ritola
Centrum voor kunsten

0
PM
0
0
0
0
0
PM
0
0
PM

250.000
PM
50.000
100.000
PM
PM
PM
PM
9.000
10.000
PM

250.000
PM
50.000
100.000
PM
PM
PM
PM
9.000
10.000
PM

Cluster 6: Sociale voorzieningen
WMO, jeugd en participatie

PM

PM

PM

250.000

669.000

669.000

Cluster 0: algemeen bestuur
Digitalisering dienstverlening gemeente
Cluster 2: verkeer en vervoer
Inhaalslag achterstallig onderhoud wegen
Snelfietspad Vries-Zuidlaren
Snelfietspad Donderen-Yde
Fietsstrook Hoofdweg - Esweg Eelde
Onderhoud fiets- en voetpaden
Inrichten bij-vriendelijke bermen

Totaal
Bedragen in €
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5. Totaaloverzicht ideeën nieuw beleid die leiden tot structurele lasten

Omschrijving
Cluster 2: Verkeer en vervoer
Snelfietspad Vries-Zuidlaren
Snelfietspad Donderen-Yde
Fietsstrook Hoofdweg-Esweg Eelde
Cluster 5: Sociale samenhang
Impuls leefbaarheid dorpen
Versnellen openstaande ombuigingen ultimo 2015
Vertragen/terugdraaien verhogen tarieven sport
Jeugdsozen/jongerenwerk
Voetbalveld ZFC Zuidlaren
VAKO kunstgrasveld
Kunstgrasveld hockey Eelde
Financiële bijdrage lidmaatschap sport jongeren

Investeringsbedrag

Structurele last

PM
PM

PM
PM
110.000

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
450.000
450.000
450.000
n.v.t.

PM
PM
50.000
100.000
PM
PM
PM
PM

Bedragen in €
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6. Toelichting op de ideeën nieuw beleid, inclusief advies management
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Digitalisering dienstverlening gemeente
Publiekszaken (cluster 0)

Inhoud voorstel

Door een incidentele investering een impuls geven aan de ontwikkeling van de digitalisering van de gemeente en de
dienstverlening aan inwoners. Doel is een effectieve en begrijpbare digitalisering. Nu moeite om dingen op de
gemeentelijke site terug te vinden.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Extra investering niet nodig. Advies is niet overnemen. Zaakgericht werken maakt voor een groot deel onderdeel
uit van het informatiebeleidsplan. Daar is middels een bestemmingsreserve dekking voor. De ambtelijke capaciteit die
hiervoor nodig is, is opgenomen in het investeringsplan bedrijfsvoering. De raad heeft op 31 mei 2016 een bedrag van € 1,5
miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het investeringsplan bedrijfsvoering in de periode 2016 – 2018.
Daarmee is de ambtelijke capaciteit die hiervoor benodigd is ook gedekt.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Knelpuntwoningen voor vluchtelingen/statushouders
OOV (cluster 1)

Inhoud voorstel

Van het rijk ontvangt de gemeente voor de huisvesting van vluchtelingen/statushouders een budget dat voldoende is om
zeer eenvoudige huisvesting te realiseren. Het budget zal naar verwachting voldoende zijn om op één plek in de gemeente
huisvesting voor vluchtelingen/statushouders te concentreren. De ambitie is om vluchtelingen/statushouders een plek in de
samenleving van Tynaarlo te geven. Voorgesteld wordt eenvoudige huisvesting te realiseren verspreid door de gemeente.
Dit zal bijdragen aan de integratie van de vluchtelingen/statushouders. Deze huisvesting is duurder en daarvan is extra
budget nodig. Verbinding wordt gelegd met de woningcoöperaties, die een bijdrage leveren een de huisvestingsopgave.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 250.000

2018
€ 125.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Positief advies. De ambtelijke capaciteit die hiervoor nodig is, is opgenomen in het investeringsplan
bedrijfsvoering. De raad heeft op 31 mei 2016 een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het
investeringsplan bedrijfsvoering in de periode 2016 – 2018. Daarmee is de ambtelijke capaciteit die hiervoor benodigd is
ook gedekt.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Integratie vluchtelingen/statushouders
OOV (cluster 1)/Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Het budget dat van het rijk wordt ontvangen voor de integratie van vluchtelingen/statushouders wordt als niet toereikend
beschouwd om een goed integratie van vluchtelingen/statushouders te realiseren.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 250.000

2018
€ 125.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016

2017

2018

2019

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Positief advies, wellicht na akkoord VNG/regering overbodig.
Nu ontvangt de gemeente ongeveer € 50 per persoon per week, terwijl de kosten voor een goede integratie ongeveer € 100
per persoon per week zijn. Belang van een goede integratie wordt erkend.
Er is weinig tot geen extra ambtelijke capaciteit nodig, omdat de uitvoering elders plaatsvindt.
Er wordt gesproken over een hogere bijdrage vanuit het rijk, dan zou dit voorstel naar beneden kunnen worden bijgesteld.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Inhaalslag achterstallig onderhoud wegen
Wegen (cluster 2)

Inhoud voorstel

Er is sprake van achterstallig onderhoud van de wegen. Om de achterstanden in te lopen is het voorstel om gedurende een
paar jaar een substantieel budget aan het budget voor onderhoud wegen toe te voegen om de achterstanden weg te
werken.

Incidentele lasten

Ambtelijke capaciteit

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

2016
€ 100.000 - € 250.000

2017
€ 100.000 - € 250.000

2018
€ 100.000 - € 250.000

2019
n.v.t.

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Het advies van het MT is om deze investering niet uit te voeren. Bij de behandeling van de drie thema’s (BOR, sociaal
domein en accommodatiebeleid) op 8 december 2015 is het structurele budget voor BOR zodanig bijgesteld dat aan de
onderhoudsverplichting kan worden voldaan. Met de extra structurele middelen die beschikbaar zijn gesteld kunnen de
wegen op een niveau BOR 6 gedifferentieerd worden onderhouden. Extra budget is derhalve niet nodig. De achterstand
wordt nu ingelopen. Een recente weginspectie heeft aangetoond dat het BOR niveau is gestegen. We liggen op koers.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Snel fietspad Vries-Zuidlaren of Donderen-Yde
Wegen (cluster 2)

Inhoud voorstel

Aanleg van een snel fietspad tussen Vries en Zuidlaren of tussen Donderen en Yde.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT:
Vries-Zuidlaren > Advies om dit niet te doen. De kosten voor de aanleg bedragen voor de optimale variant ongeveer € 5
miljoen, inclusief sloop woningen. Het is een bewerkelijk tracé, o.a. door het dorp Tynaarlo en langs de N-386, waar niet
altijd voldoende ruimte is voor een optimaal fietspad. De provincie heeft zelf twee knelpunten aangepakt o.a. Brug
Drentsche Aa en Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van dit tracé. De provincie
heeft ook aangegeven op dit moment aan de verbetering van dit fietspad geen prioriteit te geven.
Yde- Donderen > Advies om dit niet te doen. In 2005 is gekozen om de Norgerweg in te richten als 60 km weg met plateaus
op de aansluitingen. Gelet op het wegbeeld en het gebruik van de weg is de huidige inrichting passend.
Als de fietspaden na 2016 wordt aangelegd, zal de investering (maatschappelijk nut) op grond van het gewijzigde BBV
moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Omdat het hier gaat om een investering waar we vanuit kunnen gaan dat
deze na de afschrijvingsperiode weer wordt vervangen, dient er structurele dekking voor de kapitaallasten te worden
gevonden. Hiervoor is in de huidige begroting geen ruimte.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Fietsstrook Hoofdweg – Esweg Eelde
Wegen (cluster 2)

Inhoud voorstel

De fietsstrook langs de hoofdweg /Esweg in Eelde is zeer slecht en gevaarlijk. Steeds meer wielrenners en e-bikers maken
gebruik van de " hoofdrijbaan". Leg de prioriteit voor fietspaden niet buiten, maar binnen de bebouwde kom, daar wordt
het meeste gebruik van gemaakt.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Geen aanvullende investering vanuit incidenteel beschikbare middelen. Wel een punt van aandacht in regulier
beleidsterrein. De nut en noodzaak van het aanpakken wordt onderkend: Het is een lastig tracé met veel belanghebbenden.
Zowel de Esweg (tussen de Legroweg en Hoofdweg) als de Hoofdweg (tussen rotonde Paterswolde en Esweg) kent een
gedateerde uitstraling waarin voor de weggebruiker ook een aantal onduidelijkheden inzitten (wel of geen fietsstrook,
parkeren, enz.). In 2004 heeft er een interactief traject met de belanghebbenden plaats gevonden. Uiteindelijk is deze op
budgettaire redenen niet tot uitvoering gekomen. De kosten waren 1,5 miljoen voor de Hoofdweg (dit was wel een totale
inrichting). Voor de Esweg worden de kosten op € 800.000 geraamd, waarvan een klein gedeelte in het plan Groote Veen is
opgenomen. De afgelopen jaren zijn een aantal kruisingen veiliger gemaakt.
Als de fietsstrook na 2016 wordt aangelegd, zal de investering (maatschappelijk nut) op grond van de gewijzigde BBV
moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Omdat het hier gaat om een investering waar we vanuit kunnen gaan dat
deze na de afschrijvingsperiode weer wordt vervangen, dient er structurele dekking voor de kapitaallasten te worden
gevonden. Dan valt dit niet onder incidenteel nieuw beleid, maar leidt tot structurele kapitaallasten van € 110.000, op basis
van de huidige regelgeving. Hiervoor is in de huidige begroting geen dekking.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Onderhoud fiets- en voetpaden en inrichten bij-vriendelijke bermen
Wegen (cluster 2)/Gezonde leefomgeving (cluster 7)

Inhoud voorstel

Incidenteel extra budget voor het onderhoud van fiets- en voetpaden en het inrichten van bij-vriendelijke bermen

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT:
Onderhoud fiets- en voetpaden > Het advies van het MT is om dit idee voor nieuw beleid niet uit te voeren. Bij de
behandeling van de drie thema’s (BOR, sociaal domein en accommodatiebeleid) op 8 december 2015 is het structurele
budget voor BOR zodanig bijgesteld dat aan de onderhoudsverplichting kan worden voldaan. Extra budget is niet nodig.
Bij-vriendelijke bermen > Onze bermen maaien we met twee eigen voertuigen die het gemaaide gras afvoeren om zo
uiteindelijk de bermen te verschralen. Door dit verschralen ontstaat er meer ruimte voor de natuurlijke vegetatie. Deze is
meestal bloeiend en dus bij-vriendelijk. Het gemaaide gras wordt vergist in een biovergister, waar met de energie stroom
wordt opgewekt. Het lastige in dit verhaal is dat een aantal landbouwers bermen van ons maaien en op dat moment niet
verschralen en er dus een andere vegetatie gaat groeien, bv meer brandnetels. Het advies is om hiervoor geen extra
middelen beschikbaar te stellen.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Rotonde Julianalaan/Stationsweg Zuidlaren
Wegen (cluster 2)

Inhoud voorstel

De rotonde Julianalaan/Stationsweg in Zuidlaren is aangelegd in 2007. Er is op dat moment nog geen ontwerp gemaakt. De
rotonde is conform de inrichting van het dorp aangelegd, namelijk oranje stenen en blauwe hekjes. Gelet op het culturele
jaar 2017/2018 wordt nu voorgesteld de rotonde anders in te richten. Er ligt een ontwerp, in staal met vier Berend Botjes in
een bed van blauwe bloemen. Dit ontwerp past in de filosofie, dat alle rotondes, een bijzonder ontwerp hebben passend bij
een thema, dan wel de omgeving. Hierdoor krijgen de rotondes een prominente opvallende plek tussen een verder redelijk
standaard buitenruimte van eiken, beukenhagen en gras.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 50.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 4.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Dit plan past binnen de collegedoelstellingen bruisende kernen en aantrekkelijk voor toeristen.
Het MT adviseert positief over dit voorstel.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Rotonde A28
Wegen (cluster 2)

Inhoud voorstel

De rotonde nabij de A28 kent een saaie uitstraling, namelijk gras. De rotonde is aangelegd in 2014 op aanwijzen van
Rijkswaterstaat. De inrichting van de middencirkel moet nog gebeuren. Dit is een visitekaartje voor de gemeente: de plaats
waar je de gemeente binnenrijdt.
Voorgesteld wordt de inrichting dusdanig aan te leggen dat deze aansluit bij de Monumentale laan die hier langs loopt van
Glimmen naar Paterswolde.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 25.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 6.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Dit plan past binnen de collegedoelstelling aantrekkelijk voor toeristen.
Het MT adviseert positief over dit voorstel.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Ondersteuning BIZ
Economie (cluster 3)

Inhoud voorstel

Verhogen van de OZB in een bepaald gebied. Deze extra opbrengsten OZB komen vervolgens ten gunste van de
ondernemers in dat gebied om investeringen te doen. Daarnaast een aanvullende bijdrage van de gemeente bovenop de
extra ontvangen OZB.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 25.000

2018
€ 25.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: De VOZ is initiatiefnemer en verricht op dit moment voorbereidende werkzaamheden. Gemeente heeft een
positieve grondhouding. Betreft een initiatief uit Zuidlaren. Advies: onderzoek afwachten.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Impuls digitalisering onderwijs
Onderwijs (cluster 4)

Inhoud voorstel

Om een impuls te geven aan de digitalisering op de basisscholen een nog nader te bepalen budget per leerling/bestuur
beschikbaar stellen voor o.a. aanschaf digitale onderwijsmiddelen, opleiding onderwijzend personeel. De school dient zelf
met een plan te komen m.b.t. de inzet van de middelen.

Incidentele lasten

2016
€0

2017
€ 50.000

2018
€ 100.000

2019
€0

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Positief als zijnde een extra accent op de inrichtingsbudgetten voor de ‘nieuwe’ scholen.
Op dit moment telt de gemeente 19 basisscholen. Een aantal scholen gaat fuseren. Voor een eerste inschatting van de
kosten wordt uitgegaan van € 150.000, omgezet in een bedrag per leerling.
Wellicht te koppelen aan het moment dat de scholen klaar zijn met de (ver)nieuwbouw. Dit zou betekenen dat voor de
scholen in Zuidlaren een bestemmingsreserve moet worden gevormd, omdat de verwachting is dat deze (ver)nieuwbouw
na 2018 gereed zal zijn.
Geadviseerd wordt om dit als een impuls voor scholen beschikbaar te stellen, zonder toets van plannen vooraf en zonder
verantwoordingsverplichting achteraf. Hiermee wordt de ambtelijke inzet minimaal.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Groene schoolpleinen
Onderwijs (cluster 4)

Inhoud voorstel

Aan schoolbesturen een extra bijdrage beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van groene schoolpleinen.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 50.000

2018
€ 100.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT:
Groene schoolpleinen > Terughoudendheid omdat de hogere onderhoudskosten voor rekening van de schoolbesturen
komen en deze al hebben aangegeven hier niet om staan te springen.
Alternatief > Beschikbaar stellen van een nader te bepalen bedrag per leerling/bestuur om de schoolpleinen een upgrade te
geven t.o.v. wat mogelijk is o.b.v. van de normvergoeding die de scholen ontvangen. Als lumpsum zonder
verantwoordingsverplichting beschikbaar stellen, zodat de inzet verantwoordelijkheid van bestuur blijft en ambtelijk
nagenoeg geen inzet nodig is.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Bibliotheken
Kunst en cultuur (cluster 5)

Inhoud voorstel

Het vertragen van de ombuigingen op de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo. Een aantal fracties in de raad en inwoners
hebben aangegeven de ombuigingen op het bibliotheekwerk te willen vertragen om zo de bibliotheek meer tijd te geven
met een plan te kunnen komen om een volwaardige bibliotheekfunctie in de drie kernen te kunnen blijven handhaven. Ook
zijn ideeën ontvangen die het volledig terugdraaien van de voorgenomen ombuigingen inhouden.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 130.000

2018
€ 135.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Uitvoeren motie: Op 31 mei 2016 is in de raad een motie aangenomen, die uitgaat van het uitstellen van de
taakstelling op de bibliotheken met één jaar. Dit betekent dat de ingeboekte taakstelling van € 145.000 in 2017
gecorrigeerd wordt naar € 15.000 (reeds opgelegde en gerealiseerde taakstelling 2016) en dat de ingeboekte taakstelling
van € 280.000 in 2018 gecorrigeerd wordt naar € 145.000 (namelijk de oorspronkelijke taakstelling 2017). Vanaf 2019 is de
taakstelling € 280.000, zoals in het oorspronkelijke ombuigingsplan al vanaf 2018 was opgenomen.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Impuls leefbaarheid dorpen en kernen
Welzijn (cluster 5)

Inhoud voorstel

2017 en 2018 zijn uitgeroepen tot gemeentelijke culturele jaren. Dat doet bij veel culturele verenigingen zeer na het slikken
van de opgelegde bezuinigingen. Voorgesteld wordt een deel van de bezuinigingen op het gebied van welzijn (oranjeverenigingen, 50+ gymnastiek, jeugdsubsidies, sportverenigingen e.d.) terug te draaien.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 250.000

2018
€ 250.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 8.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Het MT advies is om dit idee voor nieuw beleid niet uit te voeren. Het is in strijd met het collegemanifest en het
ingezet beleid (het subsidiëren van activiteiten en vermindering van exploitatiesubsidies) voor wat betreft subsidiëring van
verenigingen. Terugdraaien van ombuigingen heeft een structureel effect.
Ambtelijk is capaciteit nodig omdat beleid zal moeten worden aangepast.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Versnellen van de ombuigingen die nog open staan ultimo 2015
Welzijn (cluster 5)

Inhoud voorstel

Door het beschikbaar stellen van incidentele middelen kunnen de openstaande ombuigingen ultimo 2015 versneld worden
gerealiseerd.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: De nog openstaande ombuigingen ultimo 2015 zullen niet sneller worden gerealiseerd als een incidentele
impuls wordt gegeven.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Vertragen/terugdraaien van de verhoging van de tarieven voor sport
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

De verhogingen van de tarieven voor huur van de accommodaties is lastig op te vangen door de verenigingen in de
gemeente. Met het dempen of vertragen van de verhogingen krijgen de verenigingen langer de tijd om deze
kostenverhoging op te vangen binnen hun begroting.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 50.000

2018
€ 50.000

2019
€ 50.000

Ambtelijke capaciteit

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Het advies van het MT is om de verhoging van de huurtarieven voor sportaccommodaties niet te vertragen
en/of terug te draaien. Het gaat dan uiteindelijk om een structurele verzwaring van de begroting. Daarnaast hebben wij
geen signalen ontvangen dat de verhoging van de tarieven leidt tot vermindering van verhuur, integendeel zelfs. Onze
accommodaties worden goed verhuurd en de bezettingsgraad is hoog.
Waar wij bijzondere aandacht voor hebben is ‘meedoen voor iedereen’: Voor o.a. kinderen, waarvan de ouders
onvoldoende middelen beschikbaar hebben om het lidmaatschap van een sportvereniging te kunnen betalen, zijn er
mogelijkheden voor een bijdrage uit het Meedoenbeleid. Onze bijdrage aan het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
hebben wij onlangs verhoogd met € 32.000.
Ambtelijke capaciteit nodig om beleidswijzigingen door te voeren.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Projectsubsidies/activiteitensubsidies
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Als gevolg van de ombuigingen zijn er minder middelen beschikbaar voor het stimuleren van projecten en activiteiten. Door
het incidenteel verhogen van het hiervoor beschikbare bedrag kunnen projecten en activiteiten vanuit de samenleving
worden gestimuleerd. Het college wil projecten en activiteiten gericht ondersteunen; geen exploitatiebijdragen.

Incidentele lasten

Ambtelijke capaciteit

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

2016
€ 40.000

2017
€ 40.000

2018
€ 40.000

2019
n.v.t.

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Advies MT: De moeite waard om te proberen. Op dit moment hebben we verschillende budgetten beschikbaar om
incidentele project-, activiteiten- en aanjaagsubsidies te versterken. Er volgt een totaaloverzicht van deze budgetten
(vastgestelde plafonds). Advies is om naast deze budgetten per beleidsterrein incidenteel voor drie jaar een extra budget
beschikbaar te stellen om extra subsidies te kunnen verstrekken.
Subsidies regelluw verstrekken, met zo min mogelijk verantwoording achteraf (bijvoorbeeld dor middel van een creatieve
verantwoording). Wellicht herbeoordeling van subsidieverordening hiervoor nodig.
Kanttekening > deze extra impuls is van tijdelijke aard. Hiervoor zal in de communicatie aandacht moeten zijn.
Kanttekening > van het budget dat eerder beschikbaar was voor maatschappelijke initiatieven werd weinig gebruik
gemaakt. Dit budget is daarom verlaagd.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Jeugdsozen/jongerenwerk
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Het handhaven van jongerenwerk/jeugdsozen in alle kernen van de gemeente. Als gevolg van de ombuigingen wordt de
gemeentelijke bijdrage afgebouwd in een periode van 4 jaar. Door het (deels) terugdraaien van de ombuigingen kan het
jongerenwerk in de kernen worden behouden.

Incidentele lasten

2016
n.t.b.

2017
€ 100.000

2018
€ 100.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Het advies van het MT is om dit niet te doen. Een doelstelling van het college is om zo min mogelijk middelen in
te zetten voor behoud van de ‘stenen’, maar functies te behouden. Op basis van een verandering in de maatschappij lijkt
het tijdperk van de jeugdsozen voorbij; inzet is nu gericht op een jongerenwerker in de sociale teams. Het jongerenwerk is
opgenomen in het transformatieplan WMO, jeugd en participatie, waarmee de functie wordt ondersteund.
Het handhaven van de jeugdsozen in de huidige vorm past niet binnen het collegebeleid en leidt tot structurele lasten, waar
geen dekking voor is.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Voetbalveld ZFC Zuidlaren
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

Aanleg van een nieuw voetbalveld voor ZFC Zuidlaren.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 450.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 12.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: dit idee voor nieuw beleid niet uit te voeren. Als het kunstgrasveld na 2016 wordt aangelegd, zal de investering
(maatschappelijk nut) op grond van de gewijzigde BBV moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Omdat het hier gaat
om een investering waar we vanuit kunnen gaan dat deze na de afschrijvingsperiode weer wordt vervangen, dient er
structurele dekking voor de kapitaallasten te worden gevonden. Dan valt dit niet onder incidenteel nieuw beleid. De
afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar; de kapitaallasten komen daarmee op € 60.750; deze moeten structureel worden
gedekt. Hiervoor is in de huidige begroting geen ruimte.
Nut en noodzaak voor een nieuw voetbalveld is (nog) niet aangetoond, omdat er geen capaciteitsprobleem is.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

VAKO kunstgrasveld
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

Een kunstgrasveld dat door de komst van de nieuwe accommodatie veel meer meerwaarde voor de gemeenschap van Vries
kan krijgen. VAKO is druk doende om invulling te geven aan buitenschoolse sportopvang. Ouders helpen om hun opvang te
regelen en dan ook nog zorgen voor een goede sportieve invulling van deze uren. Dat kan met een kunstgrasveld, een veld
waar altijd, het hele jaar door sport op beoefend kan worden. Kinderen buiten in beweging, alle dagen van de week. VAKO
is al jaren aan het puzzelen om een kunstgrasveld te realiseren, maar de kosten zijn te hoog.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 450.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 12.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Het MT adviseert eerst een onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een kunstgrasveld, waarbij onder
andere gekeken dient te worden naar de speeldichtheid van de velden.
Het aanleggen van een kunstgrasveld kost tussen de € 400.00 en € 450.000, incidenteel. Vervanging van een veld dient
ongeveer op een termijn van 10 jaar te gebeuren. Deze kosten liggen op € 200.000. Na ca. 30 jaar dient er een complete
renovatie plaats te vinden, die het begin bedrag kost.
De onderhoudskosten van een dergelijk veld bedragen ongeveer € 7.000 per jaar (slepen, bezanden, bladblazen e.d.).
Als het kunstgrasveld na 2016 wordt aangelegd, zal de investering (maatschappelijk nut) op grond van de gewijzigde BBV
moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Omdat het hier gaat om een investering waar we vanuit kunnen gaan dat
deze na de afschrijvingsperiode weer wordt vervangen, dient er structurele dekking voor de kapitaallasten te worden
gevonden. In de huidige begroting is geen dekking voor de bijbehorende kapitaallasten.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Kunstgrasveld hockey Eelde
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

De vervanging van een kunstgrasveld voor hockey Eelde. Het huidige veld is afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd.
De hockeyclub heeft aangegeven zelf 1/3 deel van de kosten voor haar rekening te nemen.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 300.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
€ 12.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: nader onderzoek naar rechten/plichten.
Het aanleggen van een kunstgrasveld kost tussen de € 400.000 en € 450.000, incidenteel. Hiervan zou 1/3 deel, € 150.000,
voor rekening van de club zelf komen. Vervanging van een veld dient ongeveer op een termijn van 10 jaar te gebeuren. Het
huidige veld dat aan vervanging toe is, ligt er 20 jaar. In de begroting is geen rekening gehouden met
vervangingsinvesteringen.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Financiële bijdrage voor jongeren die geen lid kunnen zijn wegens geldgebrek
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

Opnieuw geld beschikbaar stellen door middel van een jeugdsportfonds zodat een financiële bijdrage kan worden gegeven
indien jongeren geen lid kunnen zijn van een sportvereniging als gevolg van geldgebrek. Hiermee nemen wij als gemeente
onze verantwoordelijkheid om iedereen in de gemeente mee te kunnen laten doen aan het maatschappelijk leven.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: We willen voldoende geld beschikbaar hebben om iedereen mee te laten doen. Dat kan binnen bestaande
structuren. Wij beschouwen de beschikbare budgetten als ‘open einde’.
Middels het meedoenbeleid kunnen kinderen (gezinnen) worden ondersteund om deel te nemen aan culturele activiteiten
of lid te worden van verenigingen, zoals een sportvereniging. Hierin wordt dus al voorzien.
Voor mensen in een reïntegratietraject kunnen er afspraken gemaakt worden dat bij het behalen van (tussentijdse)
resultaten een meedoenpremie wordt gegeven.
Middels het jeugdsportfonds/jeugdcultuurfonds worden kunnen in staat gesteld lid te worden van een sportclub of deel te
nemen aan culturele activiteiten. Dit is ook voor ouders met een minimuminkomen.
Voor volwassenen met een laag of geen inkomen, die lid willen zijn van een sportclub of een andere club om mee te kunnen
doen in de samenleving zijn geen regelingen. Als gemeente kunnen we alleen iets regelen voor specifieke doelgroepen. De
gemeente mag geen inkomenspolitiek voeren.

29

Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Maatschappelijke stages
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Het opnieuw beschikbaar stellen van een budget voor maatschappelijke stages.
Jongeren zijn verplicht een maatschappelijke stage uit te voeren.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 9.000

2018
€ 9.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies van het MT: geen middelen beschikbaar stellen, omdat het er op lijkt dat de scholen dit zelf blijven doorzetten en
dat hiervoor geen aparte middelen meer voor worden gevraagd
Als gevolg van gewijzigd rijksbeleid zijn de maatschappelijke stages geen verplicht onderdeel meer van het
onderwijsprogramma. Dat is de reden waarom er geen budget voor de maatschappelijke stages meer beschikbaar is.
Het AOC Terra voert nog steeds de stages nog steeds uit.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Plaats de Wereld Vries
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Incidentele bijdrage zodat Plaats de Wereld hun belangrijke functie kan blijven vervullen. Daarnaast zekerheid dat de
komende jaren het gebouw in Vries voor Plaats de Wereld beschikbaar blijft.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Na de afronding van de huidige dit onderwerp – in de breedte – agenderen.
Nu is dit bedrijf gevestigd in een pand van de gemeente om niet, regulier onderhoud voor eigen rekening. Er wordt groot
onderhoud verwacht. Gemeente is in onderhandeling om het pand te verkopen aan Plaats de Wereld; evt. meedenken om
de functie te behouden.
Aandachtspunten:
1. Pand staat op lijst af te stoten vastgoed
2. Pand lijkt niet ‘normaal’ te verkopen door bijzondere ligging en bestemming
3. Maatschappelijke functie
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

VN panel
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

Drie jaar lang een kostendekkende bijdrage om te kunnen blijven werken aan echt inclusieve dorpen

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 2.500

2018
€ 2.500

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: VN panel heeft nu een tijdelijke bijdrage, evt. langer voortzetten.

32

Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Beweegtuin rond zorgcentrum Mozaiek
Sociale samenhang en leefbaarheid (cluster 5)

Inhoud voorstel

“Bij deze wil ik u op de hoogte stellen van een gezamenlijk idee wat wij, Perdon Fysiotherapie en woonzorgcentrum
Mozaïek, willen uitwerken. Wij hebben samen de intentie om op het terrein rond Mozaïek een beweegtuin te creëren. Dit is
natuurlijk niet een nieuw idee maar onze insteek zal zijn om deze tuin voor iedereen toegankelijk te maken waarbij het doel
is verschillende generaties hierin aan te spreken. Een beweegtuin die interessant is voor jong en oud, oftewel een generatie
tuin. Naast de bewoners van Mozaïek, zullen ook anderen hier gebruik van kunnen maken, denk aan; kinderen die op
bezoek komen, individuele sporters uit de omgeving, fysiotherapie patiënten, sportverenigingen enzovoorts.”

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 20.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
beperkt

2018
beperkt

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: leuk initiatief!
Leuk particulier initiatief dat absoluut bijdraagt aan onze doelen (preventief, gezond etc.). Een aandachtspunt is het
onderhoud en de veiligheidsaspecten.
Advies: op basis van een plan zou hiervoor een projectsubsidie kunnen worden gegeven
Ja gevolgen voor ambtelijke capaciteit (beperkt).
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Bijdrage zwemvereniging Ritola
Sport (cluster 5)

Inhoud voorstel

“Wat ik wel graag pro forma wil toevoegen is, daar wij niet rechtens afzien van het horen tijdens de hoorzitting en wat
anders tijdens de hoorzitting zou worden ingebracht door ons, dat wij hopen, dat de gemeente Tynaarlo ons een
overbruggingsfinanciering voor meerdere jaren zou willen toekennen. Zeker gezien het feit, dat de gemeente Tynaarlo over
het afgelopen boekjaar 2015 een zeer positief financieel eindresultaat heeft bereikt van een zestal miljoenen euro's en de
burgers van onze gemeente heeft gevraagd, om voorstellen in te brengen voor activiteiten, die door de gemeente Tynaarlo
kan worden gefinancierd. Nu willen wij onze noden hier graag wederom aanbrengen, zodat wij als vereniging meer tijd en
ruimte hebben, om een inkomstenderving van ruim 10.000 euro per jaar vanaf 2017 wegens het wegvallen van de
betreffende gemeentelijke subsidie op een fatsoenlijke en verantwoorde wijze op te vangen. Zeker gezien de gebleken
afhankelijkheid van de betreffende subsidie zien wij ons genoodzaakt onze jaarlijkse huishouding te heroverwegen om in de
toekomst financieel gezond te blijven. Hier zijn wij al mee bezig, maar een aantal jaren extra respijt zou ons niet onwelvallig
zijn.”

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 10.000

2018
€ 10.000

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: geen ombuigingen terugdraaien.
Dit heeft gevolgen voor de ambtelijke capaciteit, beleidsregels moeten worden aangepast, nieuwe regels opstellen etc.
Een projectsubsidie ter overbrugging kan, maar de vraag is of dit structureel wat oplevert voor de vereniging.
Advies: niet met dit verzoek meegaan, bezuiniging is tijdig gecommuniceerd, vereniging heeft hier op in kunnen spelen.
Andere verenigingen, die met dezelfde bezuinigingen te maken hebben gehad, hebben deze ook kunnen opvangen.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Centrum voor kunsten
Kunst en cultuur (cluster 5)

Inhoud voorstel

“Centrum voor Kunsten. Wat volgens Muziekvereniging Erica in een behoefte zou voorzien, is en centrum waar mensen
samen kunnen komen om door middel van culturele activiteiten te verbinden, te ontwikkelen en elkaar te inspireren. Dat
hier behoefte aan is, blijkt onder meer uit de Dorpsscan Zuidlaren, opgesteld door Trias en de Cultuurnota 2010, die onder
het kopje Cultuur op de website van de gemeente Tynaarlo te vinden is. Een Centrum voor de Kunsten zal niet alleen de
mensen binnen een vereniging samenbrengen, maar ook de verenigingen zelf samenbrengen. De Muziekvereniging heeft
nog geen uitgewerkt plan. Ze wil eerst graag horen wat de gemeente van het plan vindt.”

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Na afronding van het accommodatiebeleid Zuidlaren inzoomen op leegkomende gebouwen en dorpshuizen. Dat
onderzoek afwachten. Dit heeft gevolgen voor de ambtelijke capaciteit, redelijk project. De gebouwen waar het hier om
gaat, scholen, zijn niet geschikt voor muziek (i.v.m. isolatie). Dit kan tot extra kosten leiden. Onderhoud van de gebouwen is
er duur. De vraag is of dergelijke organisaties deze kosten kunnen opvangen. Zal mogelijk tot leegstand leiden, omdat
wellicht dorpshuizen waarin deze activiteiten nu plaatsvinden (deels) leeg komen te staan. Deze dorpshuizen zijn ook
(deels) met gemeentelijke middelen tot stand gekomen. Een mooi plan, maar elk dorp wil dit graag, onze inzet is nu juist dat
mensen bij elkaar gaan inhuizen, dus bv. bij een school in. In ons beleid dat in 2005/2006 is vastgesteld hebben wij
opgenomen dat wij als gemeente geen huisvestigingsplicht hebben voor dergelijke partijen. De panden die de gemeente in
haar bezit heeft, kunnen, als de gemeente besluit deze af te stoten, een incidentele opbrengst genereren voor de
gemeente. Het advies van het MT is om gesprekken met de initiatiefnemers aan te gaan om te kijken welke behoefte er is
en waar eventueel ondersteund kan worden.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

WMO, jeugd en participatie (sociaal domein)
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (cluster 6)

Inhoud voorstel

Met betrekking tot WMO, jeugd en participatie zijn veel verschillende ideeën naar voren gebracht, waaronder:
- reserveren van het overschot 2015 voor WMO, jeugd en participatie/oormerken budgetten
- beoordelen of mensen tussen ‘wal en schip’ gevallen zijn
- dagbestedingen en participatieplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
- sociaal raadsman
- objectief onderzoek doen bij inwoners van wie de aanvraag in 2015 is afgewezen
- armoedebestrijding
- zorgen dat de mensen die afgewezen zijn niet uit het zich verdwijnen
- deskundige ondersteuning bij keukentafelgesprekken
- verlaging zorgtoeslag i.h.k.v. nieuw beleid, verhoging eigen bijdragen van inwoners. Kan dit worden teruggegeven aan de
mensen?
- ruimhartiger omgaan met woningaanpassingen en huishoudelijke hulp
- opleiding en training medewerkers WMO
- Veilig thuis Drenthe

Incidentele lasten

2016
n.t.b.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Vooralsnog adviseren wij geen extra middelen op te nemen binnen nieuw beleid voor het sociaal domein.
Middels een memo d.d. 7 juni 2016 is de gemeenteraad geïnformeerd over bovenstaande ideeën voor nieuw beleid en de
wijze waarop deze samenhangen met het transformatieplan, dan wel op een andere wijze worden opgepakt.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Openbare ruimte - bloemen
Gezonde leefomgeving (cluster 7)

Inhoud voorstel

De buitenruimte van Tynaarlo kent weinig kleur. Kleur, met name in het voorjaar geeft een boost aan positieve energie. De
openbare ruimte in Tynaarlo is best wel eentonig. We kennen voornamelijk eiken, beukenhagen en gazons. Veel van onze
heestervakken zijn in de afgelopen jaren opgeruimd. Deze waren uit beheerd en zijn vervangen door gazons i.v.m. de
bezuiniging op groen in de afgelopen jaren. Gazon is veel goedkoper te beheren dan een heester vak. Om toch wat kleur in
het voorjaar aan de openbare ruimte te geven, is het mogelijk om bollen aan te planten op strategische plekken.
Bloembollen en kleurrijke gazons ter vergroting van biodiversiteit en beleving.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 60.000

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.t.b.

2017
€ 4.000

2018
n.t.b.

2019
n.t.b.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: We vinden dit een goed initiatief, aangedragen ook door inwoners.
Dit past binnen het collegemanifest: bruisende kernen en een aantrekkelijke gemeente voor toeristen.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Internet buitengebied / glasvezel
Cluster 8

Inhoud voorstel

Realiseren/verbeteren van internet buitengebied / aanleg glasvezel.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.t.b.

2018
n.t.b.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

De provincie stelt leningen beschikbaar aan partijen die initiatieven hebben voor het aanleggen van glasvezel in
zogenaamde ‘witte’ gebieden. Om de ambitie in de ‘witte’ gebieden te realiseren, is het soms noodzakelijk om onder
voorwaarden ook in ‘grijze’ gebieden te financieren. Glasvezelinitiatieven zoeken partners voor de financiering van
zogenaamd ‘grijs’ gebied. De provincie Drenthe kan daar nu één van zijn. Omdat de provincie geen staatssteun mag geven,
heeft die lening een marktconform rentepercentage dat commerciële financiers ook hanteren. Het is denkbaar dat
initiatiefnemers ook bij gemeenten aankloppen voor de financiering in ‘grijs’ gebied.
Op dit moment is het ook bij de provincie zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om initiatieven te ondersteunen. Het
advies van het MT is de uitkomsten hiervan af te wachten.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Centrum Eelde
Stedelijke vernieuwing (cluster 8)

Inhoud voorstel

In 2016 is een krediet beschikbaar gesteld waarmee de openbare ruimte in het centrum van Eelde wordt opgeknapt. De
parkeerplaats aan de Stoffer Holtjerweg is geen eigendom van de gemeente en wordt daarom niet meegenomen bij het
opknappen van de openbare ruimte waarvoor het krediet beschikbaar is gesteld. De ondernemers hebben aangegeven ook
de parkeerplaats te willen opknappen en stellen hiervoor zelf middelen beschikbaar. Van de gemeente wordt hiervoor een
bijdrage gevraagd.

Incidentele lasten

Ambtelijke capaciteit

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

2016
€ 100.000

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

2016
€ 5.000

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Advies MT: In de urenraming 2016 is geen rekening gehouden met deze ambtelijke inzet. Deze wordt geschat op 60 uur. De
parkeerplaats in bezit van een aantal winkeleigenaren heeft in het oorspronkelijke plan gezeten. Financiële aanpassingen
hebben hem doen verdwijnen. De eigenaren willen graag een totaalbeeld en willen hierin meebetalen.
In de uitwerking van centrumplan Eelde is een bedrag van € 310.000 opgenomen voor de parkeerplaats. Later is dit
geschrapt.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Gebiedsfondsen/gebiedsgericht werken
Cluster 8

Inhoud voorstel

Beschikbaar stellen van een bedrag per kern van € 10 per inwoner, zodat initiatieven vanuit de eigen inwoners kunnen
worden ontplooid. Beoordeling en verdeling van middelen vindt vanuit de samenleving plaats.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
€ 50.000

2019
p.m.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: In het investeringsplan bedrijfsvoering is opgenomen dat we vanuit de Koers een andere manier van werken
willen nastreven waarvoor de benodigde ambtelijke capaciteit in dit plan is opgenomen. Of deze beschikbaar is, hangt
samen met de besluitvorming van de raad over de resultaatbestemming 2015 > niet, dan alsnog hier opnemen.
Het advies is om eerst de noodzakelijke aanpassingen in de organisatiestructuur (inrichting netwerkorganisatie) te
organiseren in 2016 – 2017 en de voorbereidingen voor een pilot in 2018 te doen. In 2018 te starten met een pilot in één
kern. Daarna eventueel uitrollen in de andere kernen.
Aandachtspunten: verantwoordelijkheid, objectieve beoordeling, rol en taakverdeling.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Leningenbeleid gericht op starters, blijvers en duurzaamheid (zonneleningen voor particulieren, scholen en sport)
Volkshuisvesting (cluster 8), onderwijs (cluster 4), sport (cluster 6)

Inhoud voorstel

De mogelijkheid geven aan inwoners om leningen aan te gaan op het gebied van starters, blijvers en duurzaamheid.
Hierdoor wordt aan starters op de woningmarkt de mogelijkheid geboden een woning te kopen, kunnen ouderen hun
woning aanpassen waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen investeringen in duurzaamheid worden
gerealiseerd.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: geen incidenteel geld hiervoor beschikbaar stellen. Het voorstel van het college betreft een balansmutatie.
In juni wordt in het college een voorstel behandeld naar aanleiding van de motie van D66 die is ingediend bij de
behandeling van de begroting 2016 en vragen die zijn gesteld over het totale leningenbeleid van de gemeente. Afhankelijk
van de uitkomst zal dit vervolgens worden meegenomen in de voorjaarsbrief 2016.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

Multidisciplinair pingo-project
Monumentenzorg (cluster 7)

Inhoud voorstel

Op de huidige archeologische beleids- en advieskaart staat een veelheid aan paarse vlekken als archeologisch verdachte
vlekken. In de meeste gevallen zijn dit zogeheten pingo’s (ijsmeertjes die aan het eind van de laatste en voorlaatste ijstijd
zijn ontstaan). Deze zijn indertijd verplicht overgenomen van een provinciale inventarisatie, maar in de praktijk is niet
onderzocht of het daadwerkelijk pingo's zijn of andere vergelijkbare fenomenen (zoals bij voorbeeld dobbes, doodijsgaten
of met veen gevulde depressies). Rondom de echte pingo’s is een sterk verhoogde kans op de aanwezigheid van
Steentijdvindplaatsen).
Aanvullend onderzoek naar mogelijke pingo’s binnen de gemeente. Omzetten van verwachting naar bekende waarden.
Recent is - in opdracht van de provincie - door Landschapsbeheer Drenthe een multidisciplinair pingo-project gestart. Eén
van de geselecteerde pilotgebieden is gelegen binnen onze gemeente, namelijk rondom Yde. De eerste resultaten van de ze
pilot worden eind 2016 verwacht. Indien de pilot succesvol verloopt willen we deze graag uitrollen over de rest van de
gemeente, zodat we bij de update van de kaart de 'valse' pingo’s (met bijbehorende regels!) kunnen schrappen.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 15.000

2018
p.m.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Wettelijk kader, positief advies.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

E-label update gemeentelijk vastgoed
Maatschappelijk vastgoed (cluster 8)

Inhoud voorstel

Onze gebouwen dienen opnieuw voorzien te worden van een energie-label. De oude labels moeten in 2018 vervangen zijn
door nieuwe. Het onderzoek dat gedaan wordt leidt tot adviezen om de gebouwen energiezuiniger te maken.
In het nu gevraagde bedrag wordt alleen rekening gehouden met de onderzoekskosten.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 85.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: Betreft een wettelijke verplichting, waar in de begroting nog geen rekening mee is gehouden.
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Onderwerp
Beleidsterrein/cluster

(Hydrologisch) herstel van het Drentsche Aa-watersysteem
Vitaal platteland (cluster 8)

Inhoud voorstel

Aansluiten bij de doelen van het Programma Natuurlijk Platteland van de Provincie Drenthe (12 april 2016 vastgesteld) en
profiteren van de mogelijkheden die de provincie biedt voor het opwaarderen van het Drentsche Aa gebied. Met dit extra
bedrag kunnen we op een slimme en financieel aantrekkelijke wijze aanvullende ambities realiseren.

Incidentele lasten

2016
n.v.t.

2017
€ 50.000

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Ambtelijke capaciteit

2016
n.v.t.

2017
n.v.t.

2018
n.v.t.

2019
n.v.t.

Aanvullende opmerkingen
en advies MT

Advies MT: positief. Het structurele budget Vitaal Platteland is met ingang van 2015 opgeheven en hiervoor in de plaats is
een bestemmingsreserve van € 200.000 gekomen. Op de bestemmingsreserve drukken inmiddels dusdanig veel
verplichtingen dat deze bijdrage voor het herstel van het Drentsche Aa- watersysteem niet hieruit gedekt kan worden.
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7. Ideeën van inwoners en ondernemers (geanonimiseerd)
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Nr

Datum

1

25/04/2016

2

19/04/2016

3

29/04/2016

4

02/05/2016

Reactie
Betreft: bibliotheek
Met stijgende bezorgdheid heb ik het nieuws gevolgd over de bezuinigingen op de bibliotheken in de gemeente en in het
bijzonder die op de bibliotheek in mijn woonplaats Eelde. Al mijn hele leven ben ik lid van de bibliotheek en ik heb in die tijd een
karrenvracht boeken gelezen. Ik moet er niet aan denken dat ik die allemaal zou hebben moeten kopen!
Ook mijn kinderen zijn lid en maken met veel plezier gebruik van de bibliotheek. Ik moet er dan ook niet aan denken dat de
bibliotheek zou verdwijnen en dat we naar Zuidlaren zouden moeten. Wat een kaalslag zou dat zijn!
Een bibliotheek zie ik echt als een basisvoorziening voor de burgers. Laat als gemeente zien dat je iets voor ons overhebt!
Waarom betalen we altijd maar belasting. We willen daar ook iets tastbaars voor terug.
Bij deze laat ik weten dat ik de actie ondersteun die erop gericht is alles te doen om de bibliotheken in onze gemeente Tynaarlo
zo goed als mogelijk in hun voortbestaan te ondersteunen.
375 000 euro ter ondersteuning van deze actie vanuit de gemeentemiddelen!
En dat allemaal ten behoeve van het behoud van de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo
Dat moet toch mogelijk zijn.
Als inwoner van Yde maak ik mij ernstig zorgen over het voortbestaan van het bibliotheekwerk in Eelde en Vries maar ook in
onze hele gemeente. Inmiddels heb ik gelezen dat de bibliotheek zal worden verkleind naar een bibliotheek waar nog 2000
boeken te leen zijn. En dat is de 'mooist haalbare situatie' want met een beetje pech is het voortbestaan van de bibliotheek in
Vries en Eelde helemaal niet gegarandeerd. In de krant las ik dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging van meer dan €50.000
te verstouwen krijgt. In de raadsvergaderingen die er over dit onderwerp vorig jaar zijn gehouden, werd mij duidelijk dat de raad
inzake het bibliotheekwerk en de opgelegde bezuinigingen nog een uitspraak moet doen. Dan is het heel bijzonder dat er in de
tussentijd een extra bezuiniging wordt opgelegd. Ik wil u er nog aan herinneren dat de Biliobus, die Yde 2 maal in de week aan
deed, enkele jaren geleden al weg bezuinigd is! De inwoners van het dorp zouden dus straks naar Zuidlaren moeten om hun
boeken te lenen. Dit is onacceptabel. Mijn vraag aan u is in deze: was deze nieuwe bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek
een raadsbesluit?
Inmiddels hebben mij ook goede berichten bereikt. U doet een oproep aan uw inwoners om voor een structureel bedrag van
€750.000 per jaar een goede bestemming aan te geven. Langs deze weg wil ik graag mijn betrokken bijdrage leveren en het
verzoek bij u neerleggen om van die €750.000 minstens €250.000 vrij te maken voor het bibliotheekwerk in Tynaarlo (en
daarmee ook Vries en Eelde) opdat de mooie en voor ons als inwoners zeer waardevolle bibliotheken in onze gemeente een
goed bestaansrecht krijgen en behouden. Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van 6,1 miljoen euro overgehouden in
2015. Een mooi bedrag. Ook van dit bedrag zou een eenmalige bijdrage voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo erg
op z'n plaats zijn.
Ik vertrouw er graag op dat u mijn bovenstaande verzoeken zeer serieus zult behandelen. Tenslotte vertegenwoordigt u ons als
inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Ik las in de media dat mw. van Dijk het huidige concept van bibliotheek niet meer van deze tijd vindt (zeg dan gewoon eerlijk dat
je er geen geld meer voor beschikbaar wil stellen!). Dat is misschien deels het geval, maar door sec te gaan bezuinigen sla je de
plank echt mis. In mijn optiek kun je niet volstaan met een boekenplankje op de basisschool, maar moet je ook rekening houden
met o.a. middelbare scholieren en senioren. En dan schiet je met een bibliotheekje van 2500 boeken in bijvoorbeeld Vries
schromelijk tekort, waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht komt en ( overigens ook door beperkte
openingstijden) waarschijnlijk leden van de bibliotheek hun lidmaatschap zullen opzeggen.
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5
6

02/05/2016
25/04/2016

7

25/04/2016

8
9

28/04/2016
27/04/2016

10

26/04/2016

Mijn zoon (vwo 4) moest voor school een boek lezen. Bewuste boek is niet in de bieb aanwezig, maar kan wel besteld worden
voor hem. Dat is natuurlijk heel mooi, maar het duurt bijna een week voor dat het boek binnen is. Dat kan natuurlijk niet in deze
tijd, als je bij bijvoorbeeld bij Bol.com om 21.00 uur een boek besteld heb je hem de volgende dag wel in huis. Bij sommige
webwinkels kun je zelfs s´ochtends bestellen en dezelfde dag nog je product in huis hebben. Wat ik hiermee bedoel is, als je wil
dat er digitaal boeken besteld gaan worden bij de bieb moet je wel de middelen beschikbaar stellen voor een infrastructuur die
dit goed mogelijk maakt (lees snelle levering).
Overigens ben ik persoonlijk een voorstander van een goed bereikbare fysieke bibliotheek met een ruime assortiment. Ik ben
zelf nu 52 jaar en heb in mijn jeugd de beschikking gehad over een bibliotheek die niet alleen de standaard boeken op de plank
had. Door boeken in handen te hebben en er in te kunnen bladeren zie je meer van een boek dan via een digitale catalogus. Ik
heb van al die boeken die ik gelezen heb in ieder geval veel kennis opgedaan en kennis is macht zegt men. Ook toekomstige
generaties raadsleden en wethouders moeten met een brede kennis van de wereld hun taak kunnen opnemen en dat mag geld
kosten we leven hier per slot van rekening niet een derde wereld land.
Idem reactie 3.
De komende drie jaar zal er een structurele extra besteding mogelijk zijn van €2,25 miljoen. De wethouder heeft gevraagd met
voorstellen te komen, hoe dit geld nuttig besteed kan worden. Ik zou graag zien dat er €375.000 euro per jaar aan de
bibliotheken in de gemeente Tynaarlo wordt toegewezen.
Aangenaam verrast was ik toen ik las dat de gemeente Tynaarlo een fors overschot op de rekening over 2015 heeft kunnen
boeken. Ik heb begrepen dat dit overschot voor een deel zal worden ingezet voor beleid. Als oud-voorzitter van de Stichting
Openbare Bibliotheken Tynaarlo zou ik U willen oproepen een deel van dat bedrag aan te wenden om de voorgenomen
bezuinigingen op de bibliotheken in onze gemeente geheel of gedeeltelijk terug te draaien. De argumenten daarvoor zijn
inmiddels genoegzaam bekend. Door een deel van de nu beschikbare middelen hiervoor in te zetten kan-zonder extra beslag
op de middelen van de gemeente-een krachtige impuls worden gegeven aan de cultuur in onze gemeente en
wordt voortzetting van een beleid gericht op geletterdheid (2 miljoen Nederlanders zijn laag -geletterd), omgaan met computers,
inburgering van nieuwkomers en bevordering van leesplezier respectievelijk verwerving van kennis, mogelijk gemaakt.
Idem reactie 3.
Via deze mail wil ik u vragen 375.000 euro aan de bibliotheken van de gemeente Tynaarlo toe te wijzen. Dit om de bibliotheken
in de gemeente in stand te houden.
Na de financiële meevaller voor de gemeente Tynaarlo vraag ik u dit geld aan de bibliotheken te besteden. Een bibliotheek is
vooral voor de jeugd van belang. Dit is voor hun taalontwikkeling zeer belangrijk. De bibliotheek fungeert tevens als
ontmoetingspunt. Voor de rest van de bevolking heeft een bibliotheek ook een belangrijke functie. Lezen houdt je op de hoogte
van belangrijke zaken. Bovendien verschaft lezen veel plezier en is goed voor je algemene ontwikkeling.
We moeten niet terug in de tijd! Ik hoop op een positieve beslissing van de gemeenteraad.
Bij dezen wil ik laten weten hoe verschrikkelijk ik het zou vinden als onze vestiging in Eelde dicht gaat. Vanaf 1972 woon ik in dit
dorp en een van de eerste dingen die ik deed was lid worden van de bibliotheek. Dat ik er de laatste 27 jaar ook werk heeft
eigenlijk niets met mijn boosheid te maken. Ik ga in juli 2016 met pensioen en ben al 44 jaar gewend gemiddeld 2 boeken per
week te lezen.
Maar omdat ik er ook werk weet ik hoe erg de klanten/lezers, jong en oud het vinden dat onze “bieb” misschien dicht gaat. Als ik
werk hebben we gemiddeld 150 leners en ik werk niet op een dag waarop we ’s avonds open zijn. Iedere week, soms om de
week en in ieder geval om de drie weken zijn er zoveel enthousiaste kinderen met ouders, volwassenen en ook altijd een vaste
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groep ouderen, die Dvd’s, tijdschriften en boeken komen lenen en even de nieuwste tijdschriften komen lezen of even een van
de kranten door komen nemen. Alstublieft denk er nog even goed over na wat een gemis dit voor ons dorp zou zijn.
Beschaving en cultuur hebben veel gemeen. In een beschaafd land hoort beeldende kunst, theater, literatuur. Dat was al bij de
Babyloniërs zo, bij de Egyptenaren en bij de Maya's zoals u in Assen kunt zien en horen.
Ik vind het dan ook een teken van ernstig verval als besloten wordt op de meest elementaire vormen te bezuinigen en dan juist
daar waar de cultuur voor iedereen bereikbaar is. Het schijnt tegenwoordig alleen nog maar over geld te gaan; alles moet
rendabel zijn en dan nog wel op de (zeer) korte termijn. Helaas is dat niet altijd te meten, als je dat al zou willen.
De laatste jaren hebt u grof gesaneerd waardoor o.a. de GOED bezochte bibliotheek bus verdwenen is. En nu wilt u zelfs de
bibliotheken in de grotere dorpen weg bezuinigen. Dat heeft grote gevolgen:
1. voor de mensen met een laag inkomen wordt de bib veelal onbereikbaar
2. mensen moeten gaan autorijden voor de bib; slecht voor milieu en veiligheid
3. de bib zal slechter bezocht worden wat weer de aanleiding kan zijn om de laatste ook maar op te doeken.
Ik verzoek u dan ook op dit onzalig voornemen terug te komen. Niet in het minst omdat het ook om relatief lage bedragen gaat.
En tot slot: ik vind het belachelijk dat de bib-bus nu een internetcursus bus geworden is, waar volgens mijn mening geen enkele
behoefte aan is.
Idem reactie 3.
Ik heb sterk de indruk dat het gemeentebestuur niet goed communiceert met de inwoners over de meevaller van ruim € 6
miljoen. Maar als we dan toch mee mogen denken:
1. Bezuinig niet zo rigoureus op het bibliotheekwerk.
2. Zorg voor een goede huisvesting van de bieb.
3. De fietsstrook langs de hoofdweg /Esweg in Eelde is zeer slecht en gevaarlijk.
Steeds meer wielrenners en e-bikers maken gebruik van de " hoofdrijbaan"
Leg de prioriteit voor fietspaden niet buiten, maar binnen de bebouwde kom, daar wordt
Het meeste gebruik van gemaakt.
4. Maak ruimte voor een redelijk subsidiebudget voor gemeentelijke culturele verenigingen,
Zorg dat er iets structureels overblijft van de subsidie Culturele Gemeente.
5. Zorg voor meer bloemen in de openbare ruimte, waar je ook vandaan komt, uit binnen- of
Buitenland, het is steeds weer een afknapper om de gemeente Tynaarlo binnen te rijden;
Geen bloem te zien, behalve de welig groeiende paardenbloemen dan.
Bestuur, maar bezuinig met mate.
In de Dorpsklanken lees ik dat er op de begroting van de komende jaren ruimte tot een bedrag van € 750.000 is te besteden aan
nieuwe initiatieven. Ook inwoners mogen met voorstellen komen.
Mijn voorstel is van dit bedrag de € 375.000 te besteden om alsnog de 3 bibliotheken in Zuidlaren, Vries en Eelde in stand te
houden. De plannen om 2 van de 3 vestigingen te sluiten heeft vorig jaar al tot grote protesten geleid. Het is duidelijk dat veel
inwoners van Eelde en Vries hun eigen vestiging niet willen missen. Nu er geld beschikbaar is om daaraan tegemoet te komen,
bepleit ik om de komende tijd om te kijken naar een goedkoper onderkomen voor de bibliotheken van Vries en Eelde en daarbij
een voltijdse bibliothecaresse in dienst te houden.
De inwoners van Eelde en Vries zullen U er dankbaar voor zijn. Met de hoop op een positief besluit verblijf ik.
Ik acht het van het grootste belang dat van de € 750.000, beschikbaar voor incidenteel nieuw beleid, de helft wordt besteed aan
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het open houden van de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo. Wilt u deze e-mail s.v.p. doorleiden naar het college en de
raadsleden?
Het is voor mij ondenkbaar dat er geen echte bibliotheken zullen zijn.
Daarom verzoek ik U dringend uw voorgenomen besluitvorming te heroverwegen.
Houdt de bibliotheken in stand en op niveau!
Ik wil u hierbij verzoeken om de ‘meevaller’ van 750.000 euro - waarvoor de bewoners hun wensen ter besteding van dit bedrag
mogen kenbaar maken - voor minstens de helft te besteden aan het behoud van de bibliotheken in onze gemeente; ik doe een
dringend beroep op de Raad om minstens 375.000 euro aan dit uiterst belangrijke doel te besteden!
Ondanks steunbetuigingen en handtekeningen van vele inwoners is het nog steeds niet gelukt om bibliotheekbeleid van de
gemeente Tynaarlo in positieve zin te veranderen.
Nu de financiële mogelijkheden wat groter lijken te worden, zou ik U willen vragen ,te onderzoeken of het mogelijk is, om de
bibliotheken in Tynaarlo zo goed mogelijk in stand te houden.
De nu voorgestelde maatregelen doen het ergste vrezen voor de toekomst van het bibliotheekwerk. Als de vestiging Vries zou
worden verplaatst naar het gemeentehuis met een collectie van 2500 boeken dan zal dit waarschijnlijk veel opzeggingen van
leden tot gevolg hebben en dit zal dan ook gevolgen hebben voor de andere vestigingen.
Bij een welvarende gemeente als Tynaarlo horen goede voorzieningen en de bibliotheek hoort daar zeker bij als informatie- en
ontwikkelingsplaats.
In de nabije toekomst zal de bibliotheek misschien ook een rol kunnen spelen bij de integratie van onze nieuwe landgenoten, die
ook in onze gemeente moeten worden opgevangen. Als nu deze voorziening wordt verschraald of opgeheven zal het heel
moeilijk worden om in de toekomst weer iets dergelijks op te starten.
Ik mis in deze een duidelijke visie van het gemeentebestuur op het bibliotheekwerk en ik hoop, dat U zich nog eens over deze
zaak wilt buigen en ik wens U veel wijsheid toe bij uw overwegingen.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Hierbij wil ik graag een mail sturen met een dringend verzoek prioriteit te geven aan de bibliotheek in Eelde. Naar mijn idee is het
zo dat de hele gemeenteraad in dienst staat van de inwoners van de Gemeente Tynaarlo. Zij dienen hierbij het basisconcept te
faciliteren, namelijk eten, drinken, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. Bij deze laatste hoort m.i. de bibliotheek. Door het
sluiten van de bibliotheek in Vries is al een deel van de kinderen de mogelijkheid ontnomen om te leren door op ontdekkingsreis
te gaan in de bibliotheek. Deze groep kinderen wordt alleen maar groter als de bibliotheek in Eelde ook nog sluit. Vooral oudere
kinderen wordt dan ook de mogelijkheid ontnomen om zelfstandig naar de bibliotheek te gaan en boeken te zoeken die nodig
zijn voor school, maar vooral ook eens boeken tegen te komen over onderwerpen die hen nieuwsgierig maken. De
gemeenteraad in z'n geheel dient toch de belangen van de inwoners te behartigen? Kunt u mij uitleggen welk belang u behartigt
met het sluiten van nog een bibliotheek?
Graag zou ik van u een onderbouwd antwoord willen op deze vraag. Hierbij opmerkend dat geld een kwestie is van prioriteit en
dus geen excuus.
Op de bibliotheek moet niet bezuinigd worden !!
Het onderwerp van deze e-mail zegt, denk ik, meer dan voldoende.
Toon je sociale gezicht en dat met uitroeptekens.
Dit “sociale gezicht” is met name speciaal gericht aan de socia(listische) raadleden.
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Van hen verwacht ik dat zij zondermeer deze voorgenomen bezuinigingen zullen afwijzen.
Mochten er “begroting” geldproblemen zijn, dan zijn wel wegen te vinden om meer geld te ontvangen cq andere wegen om geld
te bezuinigen (denk aan formatie van de Gemeente zelf)
Het is belangrijk dat alle burgers in onze gemeente toegang hebben tot informatie en cultuur, via internet en via papieren media.
De bibliotheek is voor zover ik weet de enige instantie waar burgers zonder veel kosten toegang hebben tot informatie, en waar
medewerkers en vrijwilligers hen kunnen helpen om de informatie die ze nodig hebben te vinden. Verder is de bibliotheek nog
steeds een ongeëvenaarde manier om boeken toegankelijk te maken voor een groot publiek. Alleen welgestelde mensen
kunnen zich veroorloven boeken te kopen. Maar als je minder geld te besteden hebt is de bibliotheek het middel om te kunnen
blijven lezen.
Bezuinig daarom s.v.p. niet op de bibliotheek in onze gemeente.
Ik ben behoorlijk boos en ook ontdaan m.b.t. het sluiten van de bibliotheken in onze gemeente.
Zolang als ik in Eelde woon ben ik al lid van de bibliotheek.
Voor het lenen/lezen van boeken maar ook voor het lezen/lenen van tijdschriften en kranten. Tijdschriftabonnementen zijn duur,
het is ideaal om deze vanuit de bibliotheek te kunnen meenemen, immers oudere exemplaren geeft niet voor een tijdschrift. Ook
zo nu en dan een andere krant dan je eigen krant is goed voor je opinievorming. Ik bezoek de bieb wekelijks.
Ik vind het niet kunnen dat onze gemeente bibliotheken sluit vanwege een bezuinigingsmaatregel, maar wel een hoog bedrag
uitgeeft aan culturele gemeente worden ( de vraag is of dat lukt zo) en bovendien een overschot heeft op de begroting van vorig
jaar, een overschot waarmee de bibliotheken gered kunnen worden en de rest kan besteed worden aan de WMO ( want daar
komt het geld ook vandaan).
Kortom: houd de bieb open in de huidige vorm!
Zeer jammer dat de gemeente gaat bezuinigen op de Bibliotheek.
Wij verzoeken u om een deel van het extra geld dat vrij komt in de begroting in te zetten om de sluiting van de bibliotheek in
Eelde te voorkomen. Het kan toch niet waar zijn dat in een dorp als Eelde geen bibliotheek meer zou zijn.
Een cultureel dorp zonder bibliotheek?? Een lachertje! Denkt de gemeente echt dat mensen , waaronder gezinnen met kinderen,
in de auto stappen naar Zuidlaren om daar boeken te gaan lenen?
Kinderen, maar ook volwassenen moeten ergens boeken kunnen lenen!!! de praktijk gaat het niet werken dat kinderen op school
boeken kunnen lenen. Ik ben zelf werkzaam op een school in Assen, daar is het filiaal in de wijk ook gesloten. Op school hebben
wij nu boeken van de bibliotheek. Het blijkt al moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden om de bieb in de school 1 middag per
week open te hebben zodat de kinderen een boek kunnen lenen voor in de klas. Uitlenen op grotere schaal lukt dus echt
niet!!!!! Het blijkt ook dat nu nog maar heel weinig kinderen naar de bibliotheek gaan.
Kaartje dat een goede bestemming voor een deel van de beschikbare € 750.000 de bibliotheek is.
dat we u benaderen heeft alles te maken met de bijna onomkeerbare situatie waarin de drie bibliotheken van de gemeente
Tynaarlo zich bevinden. Zie voor deze informatie de bijgesloten brief van het Bestuur van de Openbare Bibliotheken Tynaarlo
aan de Raadsleden van onze gemeente.
Het artikel van Peter Tholen in Dorpsklanken van woensdag 13 april stelt u ook goed op de hoogte.
Ook op 13 april komt naar buiten dat Tynaarlo afstevent op een meevaller van 6,1 miljoen.
En mede door de financiële meevaller in 2015 wil het College van B en W jaarlijks 750.000 euro beschikbaar stellen voor
incidenteel nieuw beleid. Tevens kan men lezen dat inwoners voor de besteding van dat geld wensen in kunnen leveren bij het
college.
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Vanaf februari 2015 tot nu toe hebben de inwoners van de gemeente Tynaarlo, College en Raad reeds door duizenden
handtekeningen en wenskaarten, inspreken op raadsvergaderingen ook door schoolkinderen, een heuse actie voor het
gemeentehuis, brieven en krantenartikelen, duidelijk laten weten dat ze hun drie bibliotheken met de tot nu toe geboden
dienstverlening op gebied van taal en cultuur niet willen en kunnen missen. Het argument van het College en een meerderheid
van de Raad om niet mee te gaan in het verzoek was telkens: "De gemeente moet bezuinigen, er is geen geld".
Ook vandaag is de enige bibliothecaresse die de drie bibliotheken in Tynaarlo nog 24 uur per week bedient, met pijn in het hart
bezig de helft van de collectie boeken in Vries uit de schappen te halen.
De bezuinigingen zijn al in gegaan.
De bibliotheken in Zuidlaren en Eelde wachten minimaal dezelfde opruiming of sluiting.
Nu er wel geld, dat wil zeggen belastinggeld, te verdelen is kunnen we voor de laatste keer en op het nippertje de Raad en het
College een brief sturen met het verzoek alle bezuinigingen op de bibliotheken ongedaan te maken. Daarvoor is slechts de helft
van 750,000 euro nodig.
De bibliotheken kunnen daarmee de voor de gemeente verplichte wettelijke taken blijven uitvoeren en hun culturele activiteiten
vernieuwen en uitbreiden. De bibliotheken in Vries en Eelde kunnen goedkopere en goede huisvesting zoeken en betrekken.
Zuidlaren hoeft het boekenbezit niet in te krimpen.
De plaatsen van de wegbezuinigde bibliothecarissen kunnen weer ingevuld worden.
Als u een brief of e- mail naar de Raad stuurt met uw voorstel om 375,000 euro aan de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo
toe te wijzen is er een kans dat de Raad besluit dat geld toe te wijzen en kunnen de bibliotheken in stand blijven.
Idem reactie 3.
Ben zeer teleurgesteld over de bibliotheek hoe dat verder gaat. Heb geen computer, lees graag, was vroeger in Yde lid van de
bibliotheek bus, woon nu negen jaar in Eelde, en ga met de ouderen bus naar de bieb. Ik word 6 juni 2016 eenennegentig jaar
en kan verder niets meer. Zo ga je toch niet met uw oudere bewoners om. Gaarne hoor ik in duidelijke taal hoe het wordt.
Bij dezen laat ik weten dat ik als inwoner van de gemeente Tynaarlo over de zware voorgenomen bezuinigingen op het
bibliotheekwezen zeer verontrust ben. Bibliotheken in centrumdorpen zijn niet alleen voor de eigen inwoners belangrijk, maar
ook voor de inwoners van de kleine dorpen. Zo staat het ook in het laatste advies over leefbaarheid in de gemeente Tynaarlo
van uw Adviesraad Kleine kernen en Leefbaarheid, vorige maand aangeboden aan uw wethouder de heer Wybenga.
Bibliotheken kunt u als een vorm van publiek kapitaal zien (uitspraak van de Amerikaanse socioloog Putnam), dat wil zeggen dat
bibliotheken bijdragen aan sociale mobiliteit en aan life long learning. Voor dat doel betaal ik graag een paar euro meer aan
gemeentelijke belastingen! Bovendien zijn bibliotheken - ruimtelijk gezien - plekken voor sociale en culturele ontmoetingen, met
een vergrijzende bevolking moet u daar zuinig op zijn.
Dat u wilt bezuinigen op de bibliotheken is voorstelbaar, maar gaat u alstublieft zuinig om met wij nu hebben en wat we in de
jaren tot nu toe met gemeenschapsgeld hebben opgebouwd. Ik wens u veel wijsheid toe in uw afwegingen en uw besluitvorming.
Via deze mail wil ik U vragen 375.000 euro aan de bibliotheken van de gemeente Tynaarlo toe te wijzen om de bibliotheken in
de gemeente in stand te houden.
Vanaf februari 2015 zijn er duizenden handtekeningen en wenskaarten getekend voor het in stand houden van de bibliotheken.
Ook is er ingesproken tijdens raadsvergaderingen.
Nu de financiële meevaller voor de Gemeente Tynaarlo zo duidelijk wordt, zou ik U nog eens willen vragen deze mede aan de
bibliotheken te willen besteden !
Voor het dorp Vries zou het een heel slechte ontwikkeling zijn als de bibliotheek in sterk afgeslankte vorm verder moet gaan.
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De bibliotheek Vries fungeert als een belangrijk deel van het hart van het dorp. Bibliotheken zijn nodig als ontmoetingsplaats en
ontwikkelingsplaats, voor jong en oud.
Het doet me pijn te zien dat er nu al uit de Bibliotheek Vries boeken verwijderd worden en de toekomstige plaats van de
bibliotheek Vries nog steeds onduidelijk is.
Idem reactie 3.
Al een tijdje rommelt het als het gaat om de toekomst van onze bibliotheek in Eelde/Paterswolde.
Ik kom er graag, evenals mijn kinderen.
M.n. voor kinderen is dit dé manier om de wereld van het boek te leren kennen en plezier in het lezen te krijgen.
Lezen doet zo ontzettend veel voor de ontwikkeling van een kind!
Als de bibliotheek niet meer zo laagdrempelig toegankelijk is voor kinderen, als deze tot nu toe is geweest, voorzie ik dat hele
generaties kinderen niet of nauwelijks meer een boek zullen aanraken, behalve de verplichte boeken van school.
Dit heeft grote consequenties voor hun ontwikkeling op latere leeftijd.
Laat dit niet gebeuren!
De bibliotheek moet blijven!
Ik hoop dat u deze argumenten mee wilt nemen in uw besluit over de toekomst van de bibliotheek in Eelde/Paterswolde.
Ondergetekende is de initiatiefnemer van de advertentie die u kunt vinden in de Dorpsklanken.
Wij vinden het van het grootste belang dat de dorpelingen, met name van Eelde en Vries, op de hoogte zijn van de gevolgen van
de bezuinigingsplannen van uw College voor hun bibliotheken.
Ik neem meteen de gelegenheid om u te vragen in gezamenlijkheid ervoor te zorgen dat de 3 bibliotheken blijven bestaan. De
openbare bibliotheek is een te waardevol instituut om in uw bezuinigingsdrift gedecimeerd te worden. Een uitgiftepunt in een
gemeenschappelijke ruimte van een school is geen bibliotheek!
Geld hoort nu eenmaal bij het in stand houden van een volwaardige openbare bibliotheek. En dat geld is er, want u heeft 6.1
miljoen euro belastinggeld overgehouden. Ook ons belastinggeld.
Mocht u niet weten hoe dit "probleem" tot een goed einde gebracht moet worden, dan wil ik u adviseren om met mevrouw
Lammie van der Tuuk, bibliotheekdeskundige, om de tafel te gaan zitten. Zij kan nogmaals hoe zij 3 volwaardige bibliotheken in
de gemeente Tynaarlo overeind kan houden.
Maar vooral, leg uw oor te luister bij inwoners. Wat een geweldige ideeën zijn er om de bibliotheek goed te huisvesten. En wat
een hoge waardering is er voor de bibliotheek! Geweldige voorbeelden zijn de bibliotheken in Roden, Haren en Grootegast waar
ook het Taalhuis gevestigd is. Beste mensen ik wens ik veel wijsheid toe en wij rekenen op u.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Kern reactie: de gemeente kan een deel van de bibliotheek in Eelde naar de Ter Borch scholen verplaatsen en kinderen die
boeken lenen via de school, moeten verplicht worden lid te worden van de bibliotheek.
Met genoegen heb ik kennis genomen van de financiële meevaller.
Als oud-bestuurslid van de Bibliotheek, aanvankelijk Eelde en later na de samenvoeging Tynaarlo, lees ik met enige treurnis de
ontwikkelingen rondom de sluiting van enkele bibliotheeklokaties. Is het mogelijk om een deel van de meevaller, in de hoop dat
dit een jaarlijks weerkerende meevaller zal zijn, te bestemmen voor het open houden van de bibliotheeklokaties.
Ik geloof dat daardoor de bewoners in de omgeving c.q. dorpen van de te sluiten lokaties niet worden beroofd van hun
kennisbronnen en leesplezier.

52

39
40
41
42
43
44
45

29/04/2016
09/05/2016
09/05/2016
02/05/2016
24/04/2016
04/05/2016
07/05/2016

Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Wij maken ons grote zorgen over de plannen, welke de gemeente heeft i.v.m. de Bibliotheek.
Idem reactie 3.
Op goede grond kiezen .. ooit was dit het motto voor D66.
Hoorde dat U mede verantwoordelijk bent voor het sluiten van de bibliotheek Eelde,
vandaar dat ik me tot U richt.
Het plan is de bibliotheek in Eelde te sluiten,
terwijl er lezers zijn geen auto kunnen betalen om naar Zuidlaren te rijden,
terwijl er lezers zijn voor wie 4 boeken per jaar kopen ‘er niet in zit’ .
Die lezers grossieren niet in schermen, die lezen, hebben vaak ook niets anders meer, en doen niemand kwaad.
Alleen je hoort ze niet : ze lopen met hun zorgen niet te koop en zeker niet naar wethouders.
Wie ‘de bibliotheek’ stopt in de dorpen kiest voor meer armoede in de dorpen,
en wordt uiteindelijk daar ook persoonlijk voor verantwoordelijk [gesteld].
Maar dan is het te laat, want wat weg is komt niet terug,
De beschaving en zorg die eind 19e eeuw ontstond , ook in Drenthe, verdwijnt in rap tempo,
en wie niet belezen is herkent het niet, en heeft geen kans zich aan te passen voor zo ver nog mogelijk.
Ik noem nog wat andere voorbeelden
De jeugdzorg wordt steeds verder afgeknepen, en we zien steeds meer kinder-suïcides en drankzucht onder kinderen,
de ouderenzorg wordt afgeknepen en we zien steeds meer ‘ongevallen’ eenzaamheid en door armoede ook drankzucht.
Ook mijn vak bedrijfsgeneeskunde wordt steeds verder dicht geknepen,
en ik zie ook steeds meer armoede,
en mensen die met ernstige gezondheidsproblemen doorworstelen op het werk,
om iets van hun inkomen te behouden, de voorzieningen zijn weg,
en ze hebben geen geld meer voor mobiele telefoon,
laat staan voor iPads en zo, kunnen niet [meer] mailen,
omdat hun verlaagde inkomen pc-internet toegang niet meer toelaat.
Lopen in 30+ jaar oude kapotte kleren ... zijn ondervoed.
Ze spreken er niet over, ziet U ze wel?
Er zijn geen aangepaste banen voor hen aangepast hun verminderde gezondheid.
En raken ze hun baan kwijt,
krijgen ze nooit meer werk dankzij de nieuwe flexwet ea andere regels.
Ook de ZZP route is nu afgebroken, dankzij het afschaffen van de VAR.
Deze lezers hebben geen overheidsbanen, niemand die ze opvangt,
ook van UWV hoeven ze niets te verwachten,
en rollen zo na hun 60e regelrecht de armoede in,
en dan valt de bibliotheek ook nog weg,
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dan is mijn vraag mogen ze dan niet eens meer lezen, wat mogen ze dan nog wel?
Ik hoop dat U zo op goede gronden wel kunt kiezen de bibliotheken in de dorpen te behouden,
want voor rijke mensen is overal plaats,
maar mogen zij die het anders getroffen hebben dan in elk geval nog hun bibliotheek behouden?
Kern reactie: Ik, Yvon Nijstad, werkzaam in de bibliotheek van Eelde, controleer iedere week, openstaande reserveringen van de
gemeente Tynaarlo. Meestal zijn er zo’n 700 reserveringen actief, d.w.z. ze zijn geplaatst door de klant maar nog niet geleverd.
Hieronder heb ik een paar voorbeelden. Je reserveert een boek of dvd of een ander item omdat iemand je daar attent op heeft
gemaakt, of omdat je er op de tv iets over gezien en gehoord hebt, of omdat je er over gelezen hebt in een krant of tijdschrift.
Er zijn dan in de provincie vaak over de 100 tot 200 leners die zo’n boek o.i.d. gaan reserveren. Zeg dat de grote bibliotheken 2
exemplaren hebben van zo’n (vaak nieuw) boek en de kleinere bibliotheken hebben 1 exemplaar, zijn er zo’n 60 exemplaren in
omloop. Mensen met een groot abonnement lenen hun items 6 weken en bij een basis abonnement, kan het boek 3 weken
geleend worden.
Ben je nummer 120 van de 170 aanvragen, moet je echt wel een aantal weken tot maanden wachten eer je aan de beurt bent.
Ook moeten de boeken met een transport uit de bieb komen die het boek levert, het gaat dan eerst naar Assen om verdeeld te
worden over de bibliotheken en 2 maal per week krijgen wij gereserveerde boeken binnen. Tevens gaan dan onze boeken op
transport naar bibliotheken die wachten op exemplaren die wij leveren. Die moeten dan ingenomen worden zodat de lener een
mail krijgt, dat het boek voor hem/haar klaar ligt. De lener is ook niet altijd in staat om die dag dat de mail binnenkomt het boek
op te halen.
Daarbij heeft Eelde nu nog boeken die meedoen in het reserveringssysteem maar als het een afgeslankte vorm krijgt, komen
daar geen nieuwe exemplaren meer bij. In Vries is om die reden ook geen enkel nieuw boek meer aangeschaft in verband met
inkrimping of sluiting.
Oproep aan dorpsgenoten een reactie te sturen naar de gemeente mbt tot de bibliotheken.
Hierbij wil ik u van harte feliciteren met de geweldige ‘meevaller’ die u als gemeente nieuwe kansen geeft om uw cultuurbeleid in
de gemeente te versterken en kleur te geven.
Opvallend veel inwoners hebben u, al of niet georganiseerd, op ideeën gebracht, zij hebben u laten weten wat zij belangrijk
vinden en hoe zij een aantal praktische aanpakken in de gemeente verstevigd zouden willen zien.
Al enkele jaren maken veel inwoners zich ernstig zorgen over het dreigende wegvallen van de bibliotheken in de dorpen, of de
inkrimping van deze voorziening. Dat is gebleken uit een veelheid aan acties, bijeenkomsten, aan u aangeboden brieven en
kaarten, aanwezigheid tijdens raadsvergaderingen etc.
Deze betrokkenheid is ook een felicitatie waard aan uw adres! Uw gemeente beschikt over een aantal zeer betrokken inwoners,
die de moeite nemen om te staan voor zaken die zij belangrijk vinden en dat willen laten blijken.
Ik zelf ben een van die mensen die u willen laten weten hoe belangrijk de voorziening van bibliotheken in onze gemeenschap is.
Als ieder ander weet ik dat veranderingen lastig kunnen zijn, bezuinigingen met zorg toegepast en schade zoveel mogelijk
beperkt moeten zijn.
En wat ook geldt; een noodzakelijke verandering doorbreekt vaste en beperkende zaken en kan kansen bieden.
Wat te doen met de bibliotheek in Eelde?……kansen en bedreigingen.
De waarde van een bibliotheek zit hem niet in het aantal boeken, de luxe van de locatie en de faciliteiten. In een dorp als Eelde
heeft een bibliotheek een duidelijk sociaal-culturele functie. Dat geldt in principe voor inwoners van alle leeftijden. Voor alle
inwoners geldt dat een bibliotheek een centrale plaats is waar mensen elkaar ontmoeten, informatie krijgen en geven, boeken
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inzien en lenen, cursussen en lezingen worden gehouden. Kortom een plek waar mensen graag komen, contacten hebben en
zich ontwikkelen.
Een bibliotheek is veel meer dan een centraal loket/punt waar je boeken kunt lenen.
Op het moment waarop we deze kernfunctie ‘uitkleden’ en versmallen naar een service- loket/punt voor het lenen van boeken
vindt een letterlijke sociaal-culturele ‘verarming’ plaats. Dat lijkt mij zo ongeveer het minst wijze wat een verantwoordelijke
gemeenteraad/bestuur haar inwoners kan aandoen.
Daarom pleit ik voor een eenvoudige en uitnodigende locatie, centraal gelegen in het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten,
contacten plaatsvinden en boeken en informatie kunnen worden gelezen en uitgewisseld. Dit liefst met een stevige
ontwikkelingsfunctie, met lezingen, cursussen, presentaties.
Er voor zorgen dat mensen niet gedwongen worden om thuis, gebogen over hun digitaal verworven e-book, te zitten, maar
uitgenodigd worden om met anderen boeken te bekijken en in gesprek te raken.
Een bibliotheek als plek voor levendige betrokkenheid en participatie lijkt me voor ons dorp zeer wenselijk
Goed om te weten dat een dergelijke opzet waarschijnlijk uitstekend past binnen de door u gevonden ‘meevaller’ en zo’n goed
voorbeeld kan zijn van Tynaarlo, dè Culturele Gemeente van Drenthe!
Idem reactie 3.
Mevrouw van Dijk, u heeft in uw portefeuille kunst, cultuur en onderwijs: daarom richt ik mij mede namens al die
bibliotheekleden die niet over een computer o.i.d. beschikken tot u. Want het is een noodkreet waarom wilt u de bibliotheek in
Eelde sluiten: omdat iedereen nu gaat lezen via een e-reader ??? U staat op uw facebook profiel zo gezellig met 2 dochters, ik
mag hopen voor die dochters dat zij vroeger door u zijn voorgelezen op schoot, vanuit een echt fysiek boek waarbij zij een vinger
door de buik van Rupsje nooit genoeg konden steken. Ziet u zich dat al voor u met een e-reader ?? Waar anders kun je mooie
goede boeken vinden over kunst en cultuur, waar ontmoet je mensen die eenzelfde hobby beoefenen, die je goede
boeken aanraden, literatuurkringen, lezingen; het vindt allemaal plaats in diezelfde bibliotheek.
Je zou de bibliotheken eerder moeten uitbreiden door b.v. de vluchtelingen een kans te geven ook met onze cultuur kennis
te maken. B.v. Syrische vrouwen op een neutraal terrein te laten kennis nemen van het doen en denken van de Nederlandse
vrouw. Al met al integratie voor deze groep volwassenen uitbreiden en daarbij zou de bibliotheek een mooie taak kunnen
vervullen.
U wil een cultuurgemeente zijn, daarbij zet ik grote vraagtekens met dit beleid wat nu gevoerd gaat worden. Stop de sluiting van
de bibliotheek in Eelde. Als er 1 op de 3 inwoners lid van de bibliotheek in Eelde zie ik 0,0 van deze inwoners naar b.v.
Zuidlaren gaan om boeken te lenen.
Help ons ouderen onze BIBLIOTHEEK te behouden.
Ze denken in Tynaarlo dat wij allemaal maar goed ter been zijn en allemaal een auto hebben
of dat we nog even naar Zuidlaren kunnen fietsen. Een enkeling zal dat nog kunnen maar 80% zeker niet meer.
Want even een wandelingetje hier naar de Bieb, dat redden we nog net.
We worden al zo weggestopt, want we zitten de regering en verdere overheid maar in de weg.
We kosten toch al zoveel. Dus door al die bezuinigingen voor ons is het ook nog onmogelijk om boeken te kopen.
Maar ook de ontmoetingen met andere mensen, het sociale leven zo als dat genoemd wordt ontneemt men dan ons ook nog
weer.
MENSEN RED DE BIBLIOTHEKEN IN EELDE EN VRIES. HELP ONS !!!!!!!!
Dank voor het lezen van deze noodkreet. We lezen zo graag dat helpt ook nog eens DEMENTIE te voorkomen, want we
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gebruiken onze hersenen op een prettige manier.
Ik spreek voor heel veel mensen die geen computer hebben.
HELP HELP HELP ONS TOCH.
Hierbij dien ik een protest in tegen het weg bezuinigen van de bibliotheken in Eelde en Vries. Hoe belangrijk is het voor kinderen
om boeken te lezen en te kunnen lenen van de bieb. Probeer daarnaast iets extra's te maken van de bibliotheek, maak er een
leuke koffietent bij, beschikbaarheid van digitale documenten, archieven, laat de bibliotheek naast een bibliotheek een
activiteitencentrum worden. Er zijn zoveel leuke dingen te bedenken in plaats van het weg te bezuinigen.
Culturele gemeente van 2017.... dit past daar dan niet echt bij...
Hierbij een kort pleidooi voor het instandhouden van onze bibliotheekvoorzieningen.
Het is bekend dat gemeenten het over het algemeen financieel gesproken niet eenvoudig hebben. Los daarvan is het uw
vanzelfsprekende plicht om zorgvuldig met gemeenschapsgelden om te gaan. Dat u daarbij regelmatig alle gemeentelijke
voorzieningen doorlicht en op hun effectiviteit en rendement toetst is niet meer dan logisch. Dus ook de bibliotheek.
Maar bij een bibliotheek kan en mag niet alleen naar het rendement, of in dit geval naar de hoogte van de kosten, te worden
gekeken.
Een bibliotheek staat voor zoveel meer.
Niet alleen voor nieuws en feiten die van de dag ook gemakkelijk van internet kunnen worden gehaald maar ook voor het
kennisnemen van meningen, gedachten, opinies, visies en filosofieën die toch voornamelijk door het lezen van boeken je
“geestelijk eigendom” kunnen worden. En is in die zin eigenlijk onmisbaar.
Een beetje hoogdravend misschien maar u begrijpt wat ik bedoel.
Daarom een dringend verzoek uw mening nog eens te overwegen en na te gaan of het laten verdwijnen of het beperken van de
bibliothecaire faciliteiten nu zo’n goed idee is.
Ik maak mij grote zorgen over de bezuinigingen met betrekking tot de bibliotheken. Daarover heb ik drie opmerkingen:
1. Het verbaast mij zeer dat mevrouw Van Dijk (in mijn ogen) grote sier wil maken met een cultureel jaar in de gemeente.
Hiervoor is een groot bedrag beschikbaar. Ik draag de cultuur ook een warm hart toe, maar m.i. kunt u dat geld beter in iets
structureels steken dan in een eenjarig project! Daar is de cultuur meer bij gebaat. Prestigeprojecten zijn er al genoeg in de
wereld. De bibliotheken maken ook deel uit van de cultuur. Daarnaast heeft in elk geval de bibliotheek in Eelde nauwe contacten
met ander culturele instellingen in het dorp, waarmee zij vaak gezamenlijke activiteiten organiseert. Als u dit onderdeel weghaalt,
dan gaat er een enorme kennis op dit gebied verloren. Daarnaast biedt de bibliotheek ook ruimte voor tentoonstellingen en
lezingen. Het zal een culturele verschraling zijn als die ruimte wegvalt.
2. De gemeente schijnt een grote meevaller te hebben. Het lijkt mij niet meer dan logisch om (een deel van) dat geld in de
bibliotheken te steken. De bibliotheken maken een belangrijk deel uit van de dorpsgemeenschappen!
3. Tot mijn grote verbazing las ik afgelopen zaterdag het artikel in het Dagblad van het Noorden. Uit dat artikel blijkt dat mevrouw
Van Dijk in het geheel niet op de hoogte is van de grootste doelgroep van de bibliotheken. Die bestaat namelijk grotendeels uit
ouderen, waarvan een groot aantal digibeet is. Zij zitten niet te wachten op het reserveren van boeken via internet. Een groot
aantal mensen zal daarbij hulp moeten vragen en dit zijn veelal mensen die anderen daarmee niet lastig willen vallen. Voor hen
zal het een hele rompslomp worden om boeken te kunnen lezen. De mogelijkheid om (fysiek) te kunnen zien wat voor boeken er
zijn, nodigt hen meer uit om boeken te lenen, dan dat ze dat via internet zouden moeten doen. Hiermee ontneemt u een groot
deel van de bevolking de mogelijkheid om te kunnen lezen. Daar die doelgroep al veelal met meerdere beperkingen te kampen
heeft, ontneemt u hen die mogelijkheid ook nog eens. De vergelijking met het internetwinkelen gaat natuurlijk ook helemaal
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mank. Het is algemeen bekend, dat mensen de producten veelal eerst in de winkels bekijken, voordat ze ze (goedkoper) via
internet bestellen. Het grootste deel van de doelgroep van de bibliotheken doet helemaal niet aan internetwinkelen.
Ik hoop dat u allen uw culturele hart laat spreken en dat u ervoor zult kiezen om de fysieke bibliotheken te laten bestaan.
Ik wil met dit bericht nogmaals mijn bezorgdheid en ongenoegen uiten over de manier waarop bezuinigingen in de gemeente
Tynaarlo de bibliotheken, bibliotheekmedewerkers en leden van de bibliotheek raken.
Het proces lijkt intussen eeuwenlang te duren met alle ingrijpende onzekerheden voor betrokkenen van dien.
De verandering van bouw- en lokatieplannen van weleer was niet echt verrassend maar dat er naast het terugdraaien van die
plannen nog meer en buitensporige bezuinigingen op het bibliotheekgebeuren volgden vind ik werkelijk te ver gaan.
De enorme verkleining van 3 bibliotheken waar nu sprake van is, lijkt mij te leiden tot te kort schieten in het toekomstige
bibliotheekaanbod, zeker ook als ik denk aan het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek (en op grond daarvan iets
substantieels mogen verwachten).
De overweging van de Gemeente Tynaarlo nog niet zo lang geleden om eventueel over te stappen op een bibliotheekorganisatie
die buiten het landelijke bibliotheekwezen zou staan vond ik werkelijk ongelooflijk en absurd en zeker niet getuigen van het
benutten van aanwezige bronnen, expertise en het gebruik kunnen maken van de bestaande landelijke ervaren en geoliede
organisatiestructuur van de bieb in NL.
Het gesuggereerde beleid door een of ander bedrijf gaf al blijk de interesse van een groot deel van de huidige leden niet in beeld
te hebben. Niet mee in zee gaan lijkt me dan ook het enige wat verstandig is om te doen.
Het lijkt me intussen dat geld, een sluitende begroting, belangrijker is dan de uiteindelijke organisatie en kwaliteit van
bibliotheken in jullie afwegingen. Dat vind ik niet goed genoeg. Dat zou anders moeten zijn.
De mate waarin de laatste tijd bezuinigd wordt op de bibliotheek vind ik buiten proportie en de manier waarop vind ik ook niet
kunnen. Ik vind dat de gemeente Tynaarlo maar weer eens iets moet terugdraaien en dit keer de bezuinigingen die de
bibliotheek zo dramatisch treffen.
Het lijkt mij dat u dat intussen wel moet beseffen dat de bibliotheek voor veel mensen belangrijk en onmisbaar in hun leven is. En
ook dat ze de bibliotheek zoals ze tot voor kort was heel graag willen behouden. De bibliotheek was in beweging, ging mee met
eigentijdse ontwikkelingen en komt steeds weer met vernieuwingen, maar kennelijk wilt u dat niet zien of zijn die dingen niet hip
of eigentijds genoeg voor u, ondanks dat de leden in onze gemeente er best mee tevreden waren en er goed mee konden
leven.
Ik raad u als volksvertegenwoordigers aan toch maar eens iets positievers voor de bieb en leden te gaan doen dan wat u de
laatste tijd deed. En neem vooral ook altijd in uw afwegingen mee wat de impacts zouden kunnen zijn van uw beleid en houd
dan svp veel beter dan nu het geval is rekening met de wensen van inwoners van Tynaarlo, in dit geval met name de
bibliotheekleden en de bibliotheekmedewerkers.
Bedankt voor uw aandacht en ik wens u veel wijsheid en succes in uw werk voor de gemeente. En ik hoop, zoals velen, dat het
tij voor de bibliotheek zal keren, een positieve wending zal nemen, waar de bieb gebruikers blij mee kunnen zijn.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Laat de mensen niet zonder bibliotheek verder moeten gaan: wijs
375,000 euro aan de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo toe!!!!!
Met grote zorg volg ik de berichten over een eventueel sluiten van de bibliotheek in Eelde. Als trouwe bezoeker leen ik boeken
zowel voor mijzelf als voor mijn kleinkinderen als die bij ons op bezoek komen. Bovendien leen ik vaak tijdschriften om ideeën
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voor mijn hobby's op te doen. Dit allemaal voor mijn persoonlijke behoefte. Ik wil u nog graag wijzen op een punt van meer
algemeen belang. Binnen zeer afzienbare tijd hebben we 150 nieuwe dorpsbewoners. Deze mensen moeten zo snel mogelijk
onze taal leren en inburgeren. Een bibliotheek om boeken en tijdschriften te lenen en om mensen te ontmoeten is daarvoor een
uitgelezen plek. Gebruik een deel van de €750.000 Die u als college als overschot wil verdelen!
In het kader van de financiële meevaller zou het zeer gewenst zijn dit bedrag te besteden aan de bibliotheek.
Idem reactie 3.
Hierbij een adhesie betuiging voor de actie ter behoud van de 3 bibliotheken in de gemeente Tynaarlo! 375 000 euro, dat wordt
goed besteed geld!
DOEN
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Betreffende uw voornemen het bibliotheekwezen in onze gemeente Tynaarlo in de (naaste) toekomst dusdanig uit te kleden dat
er niets meer van over is, verzoek ik u met klem dit te willen heroverwegen.
Wanneer een goed functionerende en zeer goed bezochte voorziening eenmaal wegvalt dan wel wordt weggenomen, is dat in
de huidige maatschappij vaak onomkeerbaar.
Om zoiets weer te kunnen opstarten is veel meer geld nodig dan het ooit heeft gekost en derhalve een utopie. Eenmaal weg?
Dan komt het nooit meer terug!
Waarom wel geld uittrekken voor een eenmalig hoogtepunt als ceremoniemeester van de Culturele Gemeente van Drenthe en
tegelijkertijd een publiek en zeer gewaardeerd deel van die cultuur bij het grof vuil zetten?
Mijn voorstel is om van de 2,25 miljoen die de komende jaren beschikbaar is voor nieuwe, eenmalige projecten een substantieel
deel in te zetten voor nieuwe (duurzame) huisvesting van de bibliotheken in Eelde en Vries.
In een grijs verleden reeds toegezegd maar nooit verwezenlijkt.
In Eelde zou dit uitstekend gecombineerd kunnen worden met de nieuwe sporthal in Groote Veen.
Mijn hoop is op u gevestigd.
Idem reactie 3.
Op de perikelen rond de bibliotheken wil ik graag reageren.
Ik ben een verwoed lezer en ga zeer regelmatig naar de bieb en velen met mij.
Als ik naar de bieb ga dan ga ik boeken "uitzoeken", in bladeren en dan beslissen
welke ik meeneem. Ik weet dus van tevoren niet met welke boeken ik thuis kom.
Gaan we op de digitale toer dan kunnen we boeken "bestellen en afhalen". Kan dat afhalen
niet in Eelde dan wellicht in een andere plaats, aldus wethouder van Dijk.
In het Dagblad vh Noorden vergelijkt ze lenen van boeken zelfs met iets
bestellen bij Zalando!! Dit is appels met peren vergelijken. Ik vraag mij af of
mevr. van Dijk van het genoegen en nut van een bieb gebruik maakt.
En de ouderen die geen computer hebben en misschien zelfs geen vervoer, hoe
moet het met deze mensen?
De gemeente Tynaarlo wil een culturele gemeente zijn en gezien de meevaller
van ruim 6 miljoen moet het mogelijk zijn de bibliotheken in stand te houden.
Zelfs een inkrimping van het aantal boeken is al een achteruitgang.
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DE WAARDE VAN ONZE BIBLIOTHEKEN MAG NIET ONDERSCHAT WORDEN EN
VERLOREN GAAN!!!!
Het doet ons deugd dat de gemeente Tynaarlo een financiële meevaller van meerdere miljoenen euro's tegemoet mag zien.
Nu de Raad de gemeenteleden in de gelegenheid stelt om wensen kenbaar te maken voor de besteding van dit geld, zou ik u
willen voorstellen een deel van het geld te besteden aan het open houden van de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo.
Het geschreven boek staat steeds meer in de belangstelling, mensen raken weer geïnteresseerd in tastbare dingen waaronder
boeken.
Loop niet achter de feiten aan, maar houd de bibliotheken open. De kennis en de infrastructuur zijn nu nog aanwezig, gooit dat
alles nu niet overboord!
Er is slechts een klein deel van de miljoenenmeevaller nodig om de bibliotheken open te houden, doe dat dan ook.
Ook in Vries bestaat nog steeds laaggeletterdheid soms in combinatie met weinig geld, een reden om de bibliotheek in de
gemeente Tynaarlo te laten bestaan.
Ik stuur u deze mail met het verzoek deze door te zenden naar wethouder M van Dijk en naar alle fractievoorzitters.
Hierbij pleit ik nadrukkelijk voor het behoud van de bibliotheek te Eelde. Ik ben het niet eens met de grove bezuiniging resp
mogelijke opheffing van een instituut die het mogelijk maakt dat vele leden van uw gemeente zich kunnen voeden met informatie
die elders minder makkelijk toegankelijk is. De bibliotheek is een cultuurgoed waar generaties voor ons hebben geijverd om
daarmee de algemene ontwikkeling te bevorderen en kennis in de brede zin toegankelijk te maken.
Ik hoop dan ook dat de gemeente in zal zien dat verdere bezuiniging een bijzonder slecht plan is en onze gemeente trots kan
zijn op het behoud van de bibliotheek Eelde.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
Als inwoner van Donderen maak ik mij ernstig zorgen over het voortbestaan van het bibliotheekwerk in Eelde en Vries maar ook
in onze hele gemeente. Inmiddels heb ik gelezen dat de bibliotheek zal worden verkleind naar een bibliotheek waar nog 2000
boeken te leen zijn. En dat is de ‘mooist haalbare situatie’ want met een beetje pech is het voortbestaan van de bibliotheek in
Vries en Eelde helemaal niet gegarandeerd. In de krant las ik dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging van meer dan €50.000
te verstouwen krijgt. In de raadsvergaderingen die er over dit onderwerp vorig jaar zijn gehouden, werd mij duidelijk dat de raad
inzake het bibliotheekwerk en de opgelegde bezuinigingen nog een uitspraak moet doen. Dan is het heel bijzonder dat er in de
tussentijd een extra bezuiniging wordt opgelegd. Ik wil u er nog aan herinneren dat de Biliobus, die Yde 2 maal in de week aan
deed, enkele jaren geleden al weg bezuinigd is! De inwoners van het dorp zouden dus straks naar Zuidlaren moeten om hun
boeken te lenen. Dit is onacceptabel. Mijn vraag aan u is in deze: was deze nieuwe bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek
een raadsbesluit?
Inmiddels hebben mij ook goede berichten bereikt. U doet een oproep aan uw inwoners om voor een structureel bedrag van
€750.000 per jaar een goede bestemming aan te geven. Langs deze weg wil ik graag mijn betrokken bijdrage leveren en het
verzoek bij u neerleggen om van die €750.000 minstens €250.000 vrij te maken voor het bibliotheekwerk in Tynaarlo (en
daarmee ook Vries en Eelde) opdat de mooie en voor ons als inwoners zeer waardevolle bibliotheken in onze gemeente een
goed bestaansrecht krijgen en behouden.
Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van 6,1 miljoen euro overgehouden in 2015. Een mooi bedrag. Ook van dit bedrag
zou een eenmalige bijdrage voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo erg op z’n plaats zijn.
Ik vertrouw er graag op dat u mijn bovenstaande verzoeken zeer serieus zult behandelen. Tenslotte vertegenwoordigt u ons als

59

74

26/04/2016

75

25/04/2016

76
77
78

27/04/2016
12/05/2016
10/05/2016

79

19/04/2016

inwoners van de gemeente Tynaarlo.
“dit kan niet waar zijn” waren mijn gedachten toen ik las over de mogelijke
sluiting van de bibliothheek, zulks ivm bezuinigen.
Ik maak graag en veel gebruik van onze “bieb” en ook met mijn Syrische
“voorleeskinderen” kom ik er regelmatig.
Met sluiting ontneemt u een belangrijk en historisch opgebouwd cultureel
recht aan Uw burgers.
Een dringend verzoek:
stop deze verkeerde bezuiniging en houd de “bieb”overeind.
Via deze mail wil ik u vragen 375.000 euro aan de bibliotheken van de gemeente Tynaarlo toe te wijzen om de bibliotheken in
stand te houden.
Vanaf februari 2015 zijn er duizenden handtekeningen en wenskaarten getekend voor het in stand houden van de bibliotheken.
Ook is er ingesproken tijdens raadsvergaderingen.
Nu de financiële meevaller voor de Gemeente Tynaarlo zo duidelijk wordt, zou ik u nog eens willen vragen deze mede aan de
bibliotheken te willen besteden !
Voor het dorp Vries zou het een heel slechte ontwikkeling zijn als de bibliotheek in sterk afgeslankte vorm verder moet gaan.
De bibliotheek Vries fungeert als een belangrijk deel van het hart van het dorp. Bibliotheken zijn nodig als ontmoetingsplaats en
ontwikkelingsplaats, voor jong en oud.
Idem reactie 3.
Kaartje dat een goede bestemming voor een deel van de beschikbare € 750.000 de bibliotheek is.
Bij deze wil ik graag kenbaar maken dat ik het absoluut niet eens ben met de plannen over het doen sluiten van onze bibliotheek
in Vries.
In mijn ogen, en ik ben zeker weten niet de enige, getuigt dit van hoge mate van arrogantie.
Besloten wordt het. Punt.
In deze tijd, bejaarden blijven thuis wonen, duizenden analfabeten komen in Nederland. Zelfs een lid van het koninklijk huis was
actief om de aandacht te krijgen voor laaggeletterden. Lezen moet sowieso altijd gestimuleerd worden, nogmaals ik vind deze
actie onbegrijpelijk.
Ik noem het geestelijke armoede.
En wat afgebroken wordt, wordt zomaar niet weer opgebouwd.
Ik hoop dat u werkelijk tot inkeer komt, en dat hoe dan ook deze besluitvorming wordt ingetrokken.
U weet niet half hoeveel mensen wekelijks een plezierig uitje naar de bieb maken, en hoe fijn het is om met een prachtboek een
reis te maken gewoon in je hoofd!
Met klem vraag ik u nogmaals, laat de bibliotheek in Vries bestaan.
Als inwoner van Vries maak ik mij ernstig zorgen over het voortbestaan van het bibliotheekwerk in Vries, maar ook in onze hele
gemeente. Inmiddels heb ik gelezen dat de bibliotheek zal worden verkleind naar een bibliotheek waar nog maar 2000 boeken te
leen zullen zijn. En dat is de ‘mooist haalbare situatie’, want met een beetje pech is het voortbestaan van de bibliotheek Vries
helemaal niet gegarandeerd. In de krant las ik dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging van meer dan €50.000 te verstouwen
krijgt. En uit de verslagen van de raadsvergaderingen over dit onderwerp vorig jaar werd mij duidelijk dat de raad inzake het
bibliotheekwerk en de opgelegde bezuinigingen nog een uitspraak moet doen. Dan is het heel bijzonder dat er in de tussentijd
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een extra bezuiniging wordt opgelegd. Mijn vraag aan u is in deze: was deze nieuwe bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek
een raadsbesluit?
Inmiddels hebben mij ook goede berichten bereikt. U doet een oproep aan uw inwoners om voor een structureel bedrag van
€750.000 per jaar een goede bestemming aan te geven. Langs deze weg wil ik graag mijn betrokken bijdrage leveren en het
verzoek bij u neerleggen om van die €750.000 minstens €250.000 vrij te maken voor het bibliotheekwerk in Tynaarlo (en
daarmee ook Vries) opdat de mooie en voor ons als inwoners zeer waardevolle bibliotheken in onze gemeente een goed
bestaansrecht krijgen en behouden.
Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van 6,1 miljoen euro overgehouden in 2015. Een mooi bedrag. Ook van dit bedrag
zou een eenmalige bijdrage voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo erg op z’n plaats zijn.
Ik vertrouw er graag op dat u mijn bovenstaande verzoeken zeer serieus zult behandelen. Tenslotte vertegenwoordigt u ons als
inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Idem reactie 3.
Idem reactie 3.
De gemeente Tynaarlo wil in 2017 Culturele Gemeente van Drenthe zijn.
Daartoe komen er gerichte activiteiten die ervoor moeten zorgen dat de gemeente cultureel op de kaart wordt gezet.
Maar het is de vraag of de gemeente Tynaarlo wel recht heeft op de kwalificatie Culturele Gemeente. De dreigende sluiting van
de bibliotheek in Eelde staat namelijk haaks op de bovengenoemde aspiratie.
Een bibliotheek is gewoon een basisvoorziening voor een dorpsgemeenschap, met name
voor jongeren. Zelfs in een tijd met internet.
Sluiting van de bibliotheek zou een ongelooflijke verarming betekenen.
Het is een raadsel hoe u enerzijds Culturele Gemeente wilt zijn en anderzijds bibliotheken gaat sluiten.
U gaat met uw besluit de geschiedenis in als de gemeente van de culturele armoede.......
Daarom zult u in 2017 met recht a-culturele gemeente van Drenthe worden genoemd.
Hopelijk zal de dorpsgemeenschap van Eelde-Paterswolde zich massaal afwenden van die blabla-activiteiten die het "culturele"
aanzien van de gemeente Tynaarlo moeten promoten.
Voor ons persoonlijk zou sluiting van de bibliotheek betekenen dat we ons lidmaatschap gaan
opzeggen en dat we ons zullen aanmelden bij de bibliotheek in Haren.
Maar we hopen van harte dat u het tij nog kunt keren. En dat de benodigde middelen kunnen worden vrijgemaakt op de
(achteraf) meevallende gemeentebegroting.
Dan kan de bibliotheek Eelde-Paterswolde in zijn huidige vorm en grootte worden gered.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Graag ondersteun ik het particulier initiatief om de bibliotheken in onze gemeente in stand te houden. Soms is het onvermijdelijk
op publieke voorzieningen te bezuinigen. Maar als achteraf blijkt dat er een meevaller is van 6.1 miljoen, dan ligt het voor de
hand het beleid te heroverwegen.
Mag ik u er aan herinneren hoe onlangs, in samenspraak met de bevolking, het de Gemeente Tynaarlo is gelukt de drie
zwembaden voor de gemeenschappen in Eelde, Zuidlaren en Vries te behouden. Het zou prachtig zijn dit ook voor de
bibliotheken te bewerkstelligen!
De bibliotheek sluiten! Het is te gek voor woorden!
Als kind haalde ik iedere week 6 boeken; ik heb alles aan kinderboeken gelezen wat er was. Daarna altijd lid geweest van de
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bieb
Ik ben nu 78 en zou me echt geen raad weten als de bibliotheek in Eelde zou sluiten .Een e-reader is geen alternatief, makkelijk
voor op reis, maar je kunt er niet in terugbladeren. Een aardige buur vragen om boeken mee te nemen uit Groningen of Haren
lijkt me ook geen oplossing.
Dus: de bibliotheek moet gewoon blijven!
Al jaren ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik weet hoe belangrijk lezen is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat weet U vast
ook wel. Hoe kan het dat er verregaande plannen zijn om de bibliotheken te sluiten in de gemeente Tynaarlo. Dat is een ramp
voor de leesontwikkeling van kinderen. Ook de sociale eenheid in de dorpen loopt gevaar als een voorziening als " de bieb" gaat
sluiten.
Ik vraag U om dit besluit ernstig te heroverwegen.
Graag zien wij dat de belastingmeevaller in de gemeente Tynaarlo wordt aangewend om de bibliotheek in Eelde te behouden
voor het lenen van boeken en het organiseren van culturele activiteiten.
Deze mail stuur ik om u te vragen om te kiezen voor het behoud van de bibliotheken in de dorpen.
De vraag om de bibliotheek in Eelde- Paterswolde te behouden is deels eigen belang. Ik lees veel maak graag gebruik van de
bibliotheek.
Verder wil ik vanwege geheel andere redenen een pleidooi houden voor het behoud van de bibliotheken, ook in de dorpen. Ik
weet , als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs, dat lezen en voorgelezen worden van zeer groot belang is voor
de ontwikkeling van kinderen. Graag licht ik dit verder toe.
In de voorschoolse periode van kinderen is kennis maken met boeken en voorgelezen worden van heel groot belang voor hun
ontwikkeling. Het is essentieel voor hun taalontwikkeling. Het stimuleert hun fantasie en het is belangrijk voor hun sociale en
emotionele ontwikkeling.
Het lezen, gedurende de (basis)schoolperiode, is een onmisbare vaardigheid en belangrijke voorwaarde voor verdere
ontwikkeling. Wie niet goed kan lezen ervaart problemen bij alle andere schoolvakken. Kinderen krijgen op school
leesonderwijs , maar niet voor ieder kind is dat voldoende. Buiten schooltijd lezen, is regelmatig nodig om een voldoende niveau
te bereiken. Het blijkt dat leesplezier een belangrijke voorwaarde is voor leren lezen. Het vraagt al heel veel van een kind om
juist dat wat het moeilijk vindt, meer te gaan doen. Leesplezier kan bereikt worden door een gevarieerd aanbod van
kinderboeken. Denk aan informatieve boeken over een onderwerp dat jou interesseert, boeken voor toneellezen,
kindergedichten en strips. Ook voor basisschoolkinderen geldt dat, naast leesplezier, lezen van essentieel belang is voor hun
taalontwikkeling , sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling. Lezen maakt je wereld groter!
Ik pleit voor het laagdrempelig bereikbaar houden van boeken voor alle kinderen. Dus een kind moet lopend of op de fiets naar
de bibliotheek kunnen gaan. Boeken moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn, ongeacht het inkomensniveau van de ouders. Dit
kan door bibliotheken, ook in dorpen, open te houden.
Het idee om de boeken van de te sluiten bibliotheken te verdelen over de basisscholen leidt tot een onterechte taakverzwaring
voor het onderwijs. Een goede schoolbibliotheek moet ook worden bemenst. Daarvoor heeft de basisschool geen personeel. Er
is vaak al geen formatie voor een conciërge en dus wordt het beheer van de schoolbibliotheek afhankelijk van hulp van bv.
ouders en vrijwilligers. Deze mensen missen de kennis die de nodig is voor het beheer van een goede bibliotheek en de
vrijwilligheid is een te wankele basis.
Het is een investering om bibliotheken open te houden, dat realiseer ik me goed, maar zie het als een investering die het waard
is. Kinderen zijn de toekomst!
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Hierbij roep ik u op de bibliotheken in de drie dorpen open te houden en te behouden voor de toekomst. Goed voor de
leesbevordering van kinderen (en hun ouders) en als ontmoetingsplek.
Ik heb een vraag en wel deze: Waarom maar steeds geld pompen in het Vliegveld Groningen Airport Eelde, wat volgens mij een
onderneming is met winstoogmerk.
Onze eigen sociale voorzieningen, waaronder ook de bibliotheken, wegbezuinigen omdat er te weinig geld zou zijn. Is het niet
beter het gemeentelijk geld wat er is ,ook al zijn er verschillende potjes, dat te besteden voor de inwoners van deze gemeente en
niet aan een bijna failliet commercieel bedrijf, waar je het nooit van terug ziet. Ik begrijp zoiets niet.
Als inwoner van Paterswolde maak ik veel gebruik van de bibliotheek in ons dorp. Om boeken voor mijzelf te halen, maar ook
mijn echtgenoot en kind (jongen, 10 jaar) lezen graag. We hebben alle 3 een brede interesse en vinden het ook heerlijk om rond
te struinen en te kijken wat er zoals geschreven is over onderwerpen die ons interesseren. De boeken wekken onze
nieuwsgierigheid en maken onze wereld groter.
Ik begrijp uit de media dat de bibliotheken al maanden onder vuur liggen en dat er al een heel groot deel van de collectie in Vries
wordt afgeschreven. Wat een kapitaalvernietiging! Ik hoop van harte dat dit lot de overige bibliotheken bespaard blijft.
Alternatieven die worden geboden, zoals het creëren van een uitleenloket vormen absoluut geen passend alternatief voor
mensen zoals wij. Wij willen ons in levende lijve kunnen oriënteren op een breed aanbod. Een uitleenloket betekent een enorme
verschraling.
Ik werk zelf als vrijwilliger in de bibliotheek op de Centrumschool en dat is een prachtig initiatief, maar de collectie daar is
absoluut niet toereikend voor de leesbehoefte van mijn kind en vormt geen gelijkwaardig alternatief voor de collectie aan de
Wolfshorn.
Ik verwacht van een gemeente als Tynaarlo dat zij de dienstverlening aan haar burgers serieus neemt. Daarbij hoort ook de
mogelijkheid om je als inwoner cultureel en educatief te kunnen ontplooien.
Ik zou daarom met klem willen pleiten om – gezien de recente financiële meevaller en de oproep aan burgers om ideeën ter
besteding hiervan in te dienen – de bibliotheken in onze gemeente open te houden en de collectie te handhaven. Dat komt het
welzijn van ons als burgers in de gemeente zeer ten goede.
De bibliotheken in de gemeente Tynaarlo moeten blijven!
De bibliotheek is een bron van kennis en kinderen dienen te blijven lezen! Wanneer de bibliotheek verdwijnt zullen kinderen niet
meer gaan lezen. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zowel de algemene ontwikkeling als voor het
ontwikkelen van hun fantasie. Wat het allerbelangrijkste is, is leren begrijpend lezen wat zeer belangrijk is voor hun toekomst.
Een boek aanschaffen in de winkel/webshop of e-reader is onbetaalbaar met het aantal boeken dat ik per maand lees! Per week
1 boek soms 2. Een boek aanschaffen dat gemiddeld 15 euro kost, is voor de meeste gezinnen niet haalbaar. Onvoorstelbaar
dat een gemeente geen geld meer wil steken in de algemene ontwikkeling van zijn ingezetenen! Op school heeft men
leesmoeders nodig om de kinderen te laten lezen, lezen dat zo belangrijk is en wat dan teniet gedaan wordt door de bibliotheken
weg te bezuinigen. Onbegrijpelijk!
De bibliotheek moet blijven!!
Idem reactie 3.
"This Kan niet Waar zijn" Waren Mijn Gedachten Toen ik las in de Mogelijke Sluiting van de bibliotheek, zulks ivm bezuinigen. Ik
maak Graag nl Veel gebruik our "bieb" en also ontmoette Mijn Syrische "Voorleeskinderen" kom ik er regelmatig. Met sluiting
ontneemt u Een Belangrijk en historisch opgebouwd cultureel recht aan Uw burgers.
Een Dringend Verzoek: stop this verkeerde bezuiniging en houd de 'bieb' overeind.
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Wij zouden graag zien dan de meevaller van 6.1 geïnvesteerd wordt in het behoud van de bibliotheken. Dit verzoeken wij als
ouder van een opgroeiende dochter en als weldenkende academisch geschoolde inwoners van uw gemeente die graag zien dat
er een beleid wordt gevoerd waarin geïnvesteerd blijft in de kennis en ontwikkeling van de toekomst.
Terwijl wij U verzoeken deze e-mail door te sturen naar alle raadsleden wenden wij ons tot U met het volgende: Wij maken ons
grote zorgen over de situatie rond de bibliotheken in onze gemeente.Een bibliotheek waar de boeken ter inzage aanwezig
zijn,waar ook de jeugd zelf boeken kan uitzoeken waardoor het lezen al op jonge leeftijd wordt gestimuleerd, is van onschatbare
waarde. Daar kan de schoolbibliotheek niet tegen op, en zeker niet een digitale “bibliotheek”. Het leek er op dat onze
bibliotheken niet in deze vorm gehandhaafd konden blijven.
Nu is er echter sprake van een financiele meevaller, 750.000 euro voor incidenteel nieuw beleid.
Wij vragen U om hiervan 375.000 euro ter beschikking van de bibliotheken te stellen, zodat hun voortbestaan weer is
gewaarborgd.
Ik teken protest aan tegen de bezuinigingen betreffende de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo!
Hierbij wil ik u laten weten dat ik het heel erg vind als de bibliotheek zal verdwijnen.
Uitzoeken van een boek via de computer en dan ophalen op een afhaalpunt, is toch heel anders dan de boeken zien, er door
heen snuffelen en aanraken.
De keuze van welk boek je wilt lezen wordt op meer manieren gemaakt dan alleen door het weten waar het overgaat.
Ik hoop van harte dat de bibliotheek behouden blijft met een aanzienlijk aantal boeken.
Laat de bibliotheken open!
Stop met bezuinigen.
Meevaller van 6.1 miljoen, misschien harder opstellen t.o.v. projectontwikkelaars, die gaan er meestal met een dikke buit van
door.
Dan blijft er meer over voor de inwoners!
Ook wij vinden dat de bibliotheken in de dorpen (in ons geval Vries) moeten blijven.
Het zorgt voor de leefbaarheid in het dorp. Mensen uit de omstreken komen zowel voor een boodschapje (supermarkt) als voor
een boek naar de bibliotheek. Ik verwacht niet dat mensen nog naar een stad zoals Assen of Groningen gaan om daar hun boek
te halen. Zeker voor oudere mensen zal dat problemen geven. Ook als ontmoetingspunt heeft de bibliotheek een functie.
Daarnaast zijn er meer mogelijkheden om de bibliotheek als een culturele instantie op de kaart te zetten!
Ook voor het onderwijs is de bibliotheek belangrijk. Zoals bekend is lezen een speerpunt in het onderwijs. De bibliotheek draagt
haar steentje daaraan mee, door boeken uit te lenen aan kinderen. Het belang van het lezen wordt daardoor niet alleen
gedragen door de school, maar ook door de bibliotheek ondersteunt.
Bij deze hoop ik dat u begrip heeft voor de mensen die protesteren tegen de sluiting van de bibliotheek, en dat u er gehoor aan
zult geven door geld ter beschikking te stellen voor faciliteiten (oa een ruimte en menskracht) om de bibliotheek draaiende te
houden.
Via deze weg wil ik aangeven dat wij (gezin ouders en 3 kinderen) graag willen dat de bibliotheek in Vries blijft. Wij vragen u de
benodigde middelen aan te wenden die dat mogelijk maken.
Deze aanhef heb ik geleerd te gebruiken, maar u begrijpt, hoop ik, dat hij op dit moment niet is wat ik van u vindt.
Het getuigt van een zeldzame arrogantie om de roep van uw burgers voor het behoud van de bibliotheek in Eelde en Vries te
negeren.
Van de VVD is dat misschien nog te begrijpen, maar D66, mond vol over onderwijs en scholing, u moet u schamen, wethouder!
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Dat uw inkomen groot genoeg is om boeken te kopen of misschien bent u wel geen lezer, dit mag toch geen reden zijn om nu u
de macht heeft deze voor de gemeenschap waardevolle instelling te vernietigen.
Ik denk dat we bibliotheken hard nodig hebben in de kernen Eelde en Vries gelet op de samenstelling van de bevolking.
De geschiedenis leert, vernietiging is gemakkelijker dan opbouw.
Ik hoop van harte dat u met meer wijsheid uw verantwoordelijke taak, waarvoor u uitgekozen bent, gaat vervullen.
Ik verzoek u dringend om de bezuinigingen op de bibliotheken ongedaan te maken. U maakt daarmee een historische fout. Een
volwaardige FYSIEKE bibliotheek is, naast alles op digitaal gebied, een levensbehoefte. Mensen kijken, voelen en beleven een
fysieke omgeving met prachtige boeken totaal anders dan wanneer je een boek moet selecteren uit een digitaal bestand of
wanneer je het per e-reader consumeert. Ik vergelijk de afbraak van bibliotheken als de vernietiging van cultuurbezit. Besteed
het geld dat u zegt 'over' te hebben aan de bibliotheken. De helft, € 375.000 is genoeg zo verneem ik. Ik weet hoe moeilijk het
kan zijn op een eerder ingenomen standpunt terug te keren, maar alstublieft: wees wijs en doe dat!
Via een bezorgde mail heb ik begrepen dat de gemeente voornemens is bezuinigingen op de Tynaarlose bilbliotheken door te
voeren.
Een verwarrend bericht. Zeker omdat hier vorige week nog met veel bombarie een bus werd gepresenteerd in de strijd tegen
analfabetisme en laaggeletterdheid. Dit lijkt in conflict met voorgenomen besluit.
Met klem verzoek ik daarom de raad grondige heroverweging van dit besluit (met medeneming van de hieronder in de mail
van S. Koopman gestelde punten)
Wilt u er alstublieft voor zorgen dat de bibliotheken in Eelde, Vries en Zuidlaren openblijven? Het is zo belangrijk voor kinderen
om te lezen, zo fijn om rond te struinen in zoiets moois en educatief en cultureel belangrijks als een bibliotheek. Waarom moet
op zoiets nou bezuinigd worden? Er is al zoveel moois wegbezuinigd en voorgoed verdwenen. Een bieb in het dorp verenigt, het
is iets voor iedereen. Sommige kinderen zijn voor het lezen van boeken zelfs aangewezen op de bibliotheek, omdat scholen een
niet al te uitgebreid assortiment hebben. Ik zou nog liever zien dat kinderen ook een klein betaald lidmaatschap moeten afsluiten
dan dat de bieb verdwijnt.
Bij deze stellen wij voor 375.000 euro aan de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo toe te wijzen, zodat deze in stand kunnen
blijven.
Wat bent u bevoorrecht; als kind, scholier, of student heeft U gebruik kunnen maken van een bibliotheek om U te vormen, om
informatie te vergaren of simpelweg om U te vermaken. En dan vindt U het nu tijd om voor de volgende generaties hier een
einde aan te maken. U bent “gearriveerd” en de anderen moeten maar zien er te “komen”.
Begrijpelijk dat er verstandig bezuinigd moet worden als er tekorten zijn, maar ineens blijkt er nog geld te zijn en hoeveel!!!
U zult zeggen dat de nieuwe informatievoorzieningen, de digitale, dit wel zullen oplossen. Heeft u wel eens een boek op de
achterkant gezien of een flap binnen in? Geeft veel info. Wel eens een kind voorgelezen vanuit een e-book? Wat een armoede!!
En dan te bedenken dat tijdens de kinderboekenweek U graag in de publiciteit wilt door voor te lezen op school en de kinderen
wilt laten zien wat U leest en de illustraties wilt tonen!!
U cijfert liever gelet op de argumenten van bezuinigingen, U heeft een hekel aan redactiesommen, want dan moet je lezen,
denken en dat moet je begrijpen en dat vindt U niet prettig gelet op alle argumenten om een leesinstituut als de bibliotheek te
sluiten.
Hoe kan een partij als D `66, waarvan de voorman voor onderwijs € 100.000.000 van dit kabinet weet los te weken, in deze
gemeente gaat bezuinigen op voorwaarden om tot goed onderwijs te komen. En een PvdA die altijd heeft gestaan voor de
verheffing van het volk, het “volk” zo in de steek kan laten. Ach ja, je hebt principes of je hebt ze niet. Of gaat het om kwaliteiten,
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die ontbreken om met goede argumenten te komen?
Een VVD zal altijd het individu laten prevaleren, niet “gelukt eigen schuld”. En het CDA? GL? LT? GB?CU? Waar staan jullie?
Enkele jaren geleden was er een “dromer” van een wethouder, zag allemaal MFA’s, aan geld geen gebrek??? Megalomane
plannen, waarbij de hele gemeente op z’n “kop” zou komen te staan. Veel geld verspild aan projectbureaus. In dit dorp één MFA,
hij weg als “ridder”, “beloond” als burgemeester, als je maar de goede kruiwagens hebt!!!
Daarvoor werd in het college redelijk wat “gerotzooid”, wethouder weg. Wat kostte dat? Als men had kunnen lezen en begrijpen
wat men las dan zou al dat gedoe m.b.t ambtenaren niet hebben plaatsgevonden.
En de damwanden in Terborgh en een vergeten put in een fietspad +.
Lezen leer je op school en goed lezen door het veel te doen, daarvoor heb je boeken, dus een bibliotheek nodig.
Ik hoop dat U eens bij U zelf te rade gaat welke geestelijke armoede U te weeg brengt als volksvertegenwoordiger door de
bibliotheken in deze gemeente te sluiten.
De bibliotheek hoeft geen luxe uit te stralen zoals U die gewend bent op het gemeentehuis. Een simpel gebouw dat redelijk
energie-neutraal is, is voldoende.
met ontsteltenis las ik dat u van plan bent de bibliotheken in Vries en Eelde te sluiten.
Dit kan niet waar zijn, dacht ik nog.....
Weet u wel wat het betekent voor de mensen die al jarenlang lid zijn van de bibliotheek?
Wij beleven plezier aan het lenen en lezen van tijdschriften en boeken, we worden er wijzer van.
Het is een verarming voor de dorpen als u dit plan doorzet.
Alstublieft: SLUIT DE BIBLIOTHEKEN NIET!!!
Wij maken ons ernstig zorgen over de versnippering en vermoedelijke sluiting op termijn van de bibliotheken in Eelde en Vries.
Dit als gevolg van uw voornemen om de subsidie sterk te verminderen.
We zijn van mening dat bibliotheken belangrijke basisvoorzieningen zijn zowel voor kinderen als volwassenen. Wij verzoeken u
het financieren van de bibliotheken op het huidige niveau zowel in Eelde als Vries in stand te houden , zodat deze faciliteit
beschikbaar kan blijven ten behoeve van de inwoners.
Het is van belang dat alle inwoners voor een klein bedrag per jaar kunnen beschikken over een laagdrempelige voorziening voor
boeken en andere informatiedragers . We realiseren ons dat tegenwoordig de toegang tot boeken, en educatieve films ook op
andere manieren ontsloten zijn en worden (zelf kopen, ebook, netflix, streamen). Maar dan nog is een bibliotheek belangrijk mn
voor een niet kapitaalkrachtige groep. Het is een voorziening waar je daadwerkelijk kunt bladeren in boeken en zelf even kunt
lezen hoe het begint en wat het taalgebruik is, alvorens je besluit iets te lenen. Dat is onvervangbaar. Bovendien is sharing (iets
gebruiken en laten hergebruiken door een ander) een actuele moderne trend in het sociaal-economisch leven waarin
duurzaamheid en hergebruik voorop staat. Waarom tegen die trend ingaan? Daarnaast dient de bibliotheek als plek waar je
even rustig kunt neerstrijken, lezen in een krant, iets in een boek kunt opzoeken, zelfs een dagdeel kunt studeren (ook in een
dorpsbibliotheek!!) en waar kinderen spelenderwijs met boeken in aanraking komen. Niet onbelangrijk in een tijd waarin de
aandacht voor geletterdheid en blijven lezen niet meer zo vanzelfsprekend is.
Misschien kunt u vragen aan hen die de bibliotheek willen behouden en dus betrokken zijn, te helpen nadenken over hoe de
bibliotheek een nog centralere plaats in kan nemen in het culturele beleid van de gemeente, zowel wat betreft fysieke locatie als
voorziening waaraan je andere functies (leeskring, cursus, organiseren van ruilbeurzen van boeken en films, inbreng-en verkoop
van gebruikte boeken etc) wellicht kunt koppelen. Daarover is heel creatief na te denken! Maar dat vergt wel een positieve
basishouding en de erkenning dat het wat kost. Laten we daar dan mee beginnen!
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In de gemeente Tynaarlo gearriveerd in september 2015, ben ik een nieuwkomer.
Een van de allereerste dingen die ik heb gedaan na aankomst is me inschrijven bij de bibliotheek in Vries.
Al spoedig werd me bekend dat het voortbestaan van de bibliotheek in gevaar was en ik heb de discussies zo goed mogelijk
gevolgd.
Ik heb vele (goede) argumenten gehoord om de bibliotheek te behouden, en die zal ik hier niet allemaal herhalen, maar in al die
tijd, zelfs niet bij de vergadering in het gemeentehuis, heb ik niet eenmaal een belangrijk financieel argument gehoord, namelijk
dat het voor een aantal mensen domweg niet betaalbaar is om de boeken die ze willen lezen te kopen.
Zelf ben ik een groot lezer met een (zeer) klein inkomen. Bovendien ben ik voor mijn werk deels afhankelijk van de bibliotheek.
Nu kan ik nog lopend naar de bibliotheek in Vries, waar ik ter plaatse al snuffelend allerlei interessante boeken vind, al schijnt het
aanbod vroeger beter te zijn geweest. Als ik naar een andere plaats zou moeten gaan (Zuidlaren of Assen) om een boek uit te
zoeken, zou dat op onoverkomelijke kosten stuiten. Niet alleen vanwege de vervoerskosten - in Assen komen daar bovendien de
parkeerkosten bij, die er niet om liegen.
Ik vind het buitengewoon merkwaardig dat ik zelfs Groen Links hier niet over heb gehoord. Maar dat ligt misschien aan mij.
bij deze deel ik mee;
De bibliotheek in Eelde, Vries moeten blijven!
Misschien kan er ergens anders op bezuinigd worden, maar laat de bib. niet verdwijnen!
Drommels, drommels, drommels! Grote grutten, ik ben boos!
Hoor ik zojuist, van H.M. Bootsman, dat u de bibliotheek in Eelde misschien gaat sluiten.
Is het werkelijk?
Eerlijk gezegd kan ik het me niet voorstellen van de gemeente. Zoveel intelligentie bij elkaar, komt tot een dergelijke conclusie?
Is het heus?
Als geschiedenisleraar verwijs ik mijn leerlingen regelmatig door naar de bibliotheek voor meer informatie over de thema’s die ik
behandel in mijn les. Lezen, kinderen! zeg ik met regelmaat. Lezen! Je wordt er slim van! En dat hebben die luiwammesen wel
nodig, zeg ik u.
O, ik weet wel dat ze gezichten achter mijn rug trekken, als ik dat zeg; Die is gek. Nog meer lezen? Saai, staat erop hun
gezichten geschreven (toepasselijk, niet waar?) Natuurlijk, ze willen er onderuit, de schavuiten. Aldoor in de weer met hun
draagbare telefoontjes. Ik word er moe van, maar dat terzijde.
We moeten daar niet voor zwichten! Niet toegeven aan de verloedering van de samenleving.
Nee, we moeten het lezen van boeken juist stimuleren. Of anders afdwingen. Dat is meer mijn methode, en mocht u er voor
voelen dan kan ik u nog wat tips geven, maar ik dwaal af. Ik ga met mijn tijd mee en geef het stimuleren de kans, voorlopig.
Kinderen moeten lezen anders ben ik bang dat hun brein zal veranderen in pap. Ze moeten lezen over ridders en
riddergevechten. Over oorlogen en hun helden. Over de economie, de natuur. En zo kan ik wel doorgaan maar we mogen geen
tijd verspillen. Ons land wordt met de dag dommer. En deze epidemie zal nog sneller verspreiden als we bibliotheken gaan
sluiten, zoals in Eelde en Vries.
Drommels! Ik zeg u: er moeten juist méér bibliotheken open. Als de bliksem!
Grijp uw kans.Schrijf geschiedenis! Kom als redder der bibliotheken in de geschiedenisboeken.
Laat onze maatschappij niet verloederen. Laat bibliotheek Eelde bestaan.
Ik ben boos! Boos omdat de gemeente het plan heeft om de bibliotheek in Eelde te sluiten.
De bibliotheek beschikt over een bron van kennis en stimuleert het lezen wat enorm belangrijk is voor de mens. Lezen maakt
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slim. Lezen vermindert stress. Door te lezen wordt het concentratievermogen en geheugen getraind. Een mens kan nooit te veel
boeken lezen.
Ja, maar dan koop je toch een boek? denkt u dan misschien. Maar boeken kopen kost geld. Niet iedereen heeft veel geld om al
die boeken te kopen die op hun verlanglijstje staan. Een bibliotheek biedt de uitkomst. Je kunt er snel toegang krijgen tot een
groot aanbod van boeken, maar ook tijdschriften en zelf DVD’s. Het brede aanbod van boeken stimuleert kinderen te lezen. Als
een boek eens niet bevalt haal je een ander net zolang tot ze een favoriete schrijver hebben of een gewild thema.
Op de televisie was laatst een interessant maar zeer verontrustend programma te zien over ons huidige onderwijs, en dat
studeren straks alleen voor de elite haalbaar is, als we op deze wijze doorgaan. Gaat dit ook voor lezen gelden? Kunnen straks
alleen kinderen met rijke ouders nog aan boeken komen?
Alstublieft, laat dit niet gebeuren. Is er naar uw mening weinig animo voor de bibliotheek? Dan ligt er een belangrijke taak bij de
gemeente om het lezen weer te stimuleren, niet om bibliotheken te sluiten. In samenwerking met ouders , scholen en schrijvers
kunnen er geweldige projecten gestart worden. Geeft u alstublieft niet toe aan de verloedering van de maatschappij. En als ik
mijn steentje kan bijdragen, dan heel erg graag.
Idem reactie 3.
Binnenkort vergadert u over het al dan niet in stand houden van de bibliotheken binnen onze gemeente. Er dreigt een sluiting
van de bibliotheek in Vries en de toekomst voor de bibliotheek in Eelde is onzeker.
Omdat het hebben van voldoende bibliotheken op niet al te grote afstand van de inwoners mijns inziens behoort tot één van de
belangrijkere basisvoorzieningen binnen een gemeente vraag ik u met klem om er voor te zorgen dat deze bibliotheken kunnen
doorgaan. Het kunnen lezen van boeken is voor alle inwoners van belang, maar met name ook voor jongere kinderen die
daarmee een basis krijgen voor hun verdere leven. Waar niet meer gelezen wordt verdwijnen mijns inziens de cultuur en
beschaving van onze samenleving. Ook de groeiende groep ouderen binnen de gemeente is in toenemende mate aangewezen
op een bibliotheek omdat zij – gegeven de steeds slechtere pensioenen - steeds minder financiële mogelijkheden hebben om
zelf boeken aan te schaffen.
Als inwoner van Vries maak ik mij ernstig zorgen over het voortbestaan van het bibliotheekwerk in mijn woonplaats maar ook in
onze hele gemeente. Inmiddels heb ik gelezen dat de bibliotheek zal worden verkleind naar een bibliotheek waar nog 2000
boeken te leen zijn. En dat is de ‘mooist haalbare situatie’ want met een beetje pech is het voortbestaan van de bibliotheek Vries
helemaal niet gegarandeerd. In de krant las ik dat de bibliotheek een nieuwe bezuiniging van meer dan €50.000 te verstouwen
krijgt. In de raadsvergaderingen die ik over dit onderwerp vorig jaar heb bijgewoond als toeschouwer werd mij duidelijk dat de
raad inzake het bibliotheekwerk en de opgelegde bezuinigingen nog een uitspraak moet doen. Dan is het heel bijzonder dat er in
de tussentijd een extra bezuiniging wordt opgelegd. Mijn vraag aan u is in deze: was deze nieuwe bezuinigingstaakstelling voor
de bibliotheek een raadsbesluit?
Inmiddels hebben mij ook goede berichten bereikt. U doet een oproep aan uw inwoners om voor een structureel bedrag van
€750.000 per jaar een goede bestemming aan te geven. Langs deze weg wil ik graag mijn betrokken bijdrage leveren en het
verzoek bij u neerleggen om van die €750.000 minstens €250.000 vrij te maken voor het bibliotheekwerk in Tynaarlo (en
daarmee ook Vries) opdat de mooie en voor ons als inwoners zeer waardevolle bibliotheken in onze gemeente een goed
bestaansrecht krijgen en behouden.
Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van 6,1 miljoen euro overgehouden in 2015. Een mooi bedrag. Ook van dit bedrag
zou een eenmalige bijdrage voor het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo erg op zijn plaats zijn.
Ik vertrouw er graag op dat u mijn bovenstaande verzoeken zeer serieus zult behandelen. Tenslotte vertegenwoordigt u ons als
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inwoners van de gemeente Tynaarlo.
Wij verzoeken de Raad van de gemeente Tynaarlo om 375.000 euro aan de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo toe te wijzen.
Ik richt mij tot u in verband met de financiële perikelen rond de openbare bibliotheken in onze gemeente Tynaarlo en die in
Eelde-Paterswolde in het bijzonder. Ik begrijp heel goed dat Rijks- en lokale overheden in deze tijd op hun financiën moeten
letten. Uit ervaring weet ik dat onderwerpen op een begroting zoals een bibliotheek, gemakkelijke prooien zijn in de
bezuinigingsdrift. Immers als je cijfers vergelijkt, dan vallen de kosten van een bibliotheek al snel op en worden deze als laag
hangend fruit gezien dat eenvoudig valt te plukken. Gemakkelijk verdiend. Uit ervaring weet ik echter ook dat later, wanneer het
gemis daar is, met regelmaat tot inkeer wordt gekomen en de voorziening in ere wordt hersteld. Dat gaat meestal gepaard met
hoge kosten. Ook met de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek in onze gemeente is het niet uitgesloten dat de beslissing
op termijn moet worden herroepen. Wij leven immers in een kennis intensief land waarin een bibliotheek onontbeerlijk is. De
gemeente Tynaarlo en in het bijzonder Eelde-Paterswolde is een forensendorp bij uitstek, waarin veel hoog opgeleide
mensen wonen die in de stad Groningen bij bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, UMCG etc werken. Maar denk
bijvoorbeeld ook aan al die authentieke inwoners wiens kinderen in ons dorp de basis leggen voor een hogere opleiding later in
de stad. Als wij voor al deze mensen steeds meer voorzieningen en in het bijzonder de bibliotheek verloren laten gaan -en dat
alleen voor het financiële gewin-, dan verliest ons dorp al zijn glans en krijgen we daarvoor de rekening later gepresenteerd. Ja,
ik weet ook heel goed dat heel veel informatie tegenwoordig digitaal is te ontsluiten. Dat neemt niet weg dat het papieren boek
nog steeds in een grote behoefte voorziet. Daar bovenop heeft een bibliotheek ook een sociale functie waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, zich kunnen ontspannen en zo nodig in rust kunnen studeren. Dat in de media wordt verwezen naar de
onderuitputting in 2015 van € 750K ligt voor de hand, maar dat gegeven vind ik niet zo interessant. Natuurlijk kunnen daar de
kosten van de bibliotheek uit worden gefinancierd, maar het overschot is incidenteel geld. Gelet op het relatief gering bedrag dat
is gemoeid met het openhouden van de bibliotheken, kan ik me niet voorstellen dat binnen de totale begroting van de
gemeente geen budgettaire ruimte kan worden gevonden waarmee onze bibliotheek voor onbepaalde kan blijven
voortbestaan. Om kosten te reduceren zou ik me kunnen voorstellen dat openbare voorzieningen die hun nut hebben bewezen,
maar die gemeenschapsgeld kosten op enig moment in één gebouw worden samengevoegd. Dat u eisen stelt aan de inrichting
en denkt aan eventuele uitbreiding van taken van de bibliotheek waarmee wordt voldaan aan de eisen die onze moderne tijd met
zich meebrengt,kan ik heel goed billijken.
Ik verzoek u met klem om uw voorgenomen besluit in heroverweging te nemen en de bibliotheken voor onze gemeente en ons
dorp te behouden.
De bibliotheek in Eelde-Paterswolde(10000 inwoners) heeft een belangrijke sociale functie. Juist in de tijd van digitalisatie is zij
noodzakelijk zowel voor ouderen, die minder mobiel zijn maar wel met de fiets naar de bibliotheek gaan, als voor de jeugd. Voor
het lenen van een boek fietst geen van hen naar Zuidlaren. Boeken moeten altijd makkelijk bereikbaar zijn. Een e-book kan nooit
de functie van een bibliotheek overnemen, waar de bezoeker kan zoeken en bladeren en zich laten inspireren. Ook kan de
bezoeker (dankzij de buitengewoon aktieve bibliothecaresses in het verleden) er soms zelfs een schrijver ontmoeten en met
deze van gedachten wisselen. Het negatieve effect van de afschaffing van de bibliobus op een kleine school hebben wij eerder
van nabij meegemaakt.
Voor de integratie van de nieuwe bewoners van Nederland en ook van Tynaarlo is het van groot belang, dat er veel kleine
bibliotheken blijven bestaan. Die zijn er bij uitstek geschikt – en nodig -voor de cultuur en geschiedenis van ons land en onze
taal te leren kennen. Ook dragen zij belangrijk bij aan de bestrijding van de laaggeletterdheid in het land.
We dringen er met klem op aan, dat U hiermee rekening houdt en de subsidie aan onze kleine maar fijne bibliotheek blijft
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verlenen en zo een groot verlies voor Eelde-Paterswolde kunt voorkomen. De gemeentelijke herindeling had niet de bedoeling
belangrijke lokale functies zoals bibliotheken te vernietigen. De oproep van Uw college tot voorstellen voor de besteding van
750.000 € maakt duidelijk dat behoud van de bibliotheken in Eelde en Vries in onze gemeente zeker mogelijk is.
Zorg er toch a.u.b voor dat de mogelijkheid aanwezig blijft mensen een bibliotheek te gunnen.
Helemaal in het kader van alle bezuinigingen, waardoor mensen abonnementen afzeggen, geen boeken meer kopen en dus
meer aangewezen zijn op de Bibliotheek.
Ons voorstel: ondersteun de bibliotheken in de gemeente Tynaarlo door 375.000 euro toe te wijzen hopelijk is er dan een
kans dat de Raad besluit dat geld toe te wijzen en kunnen de bibliotheken in stand blijven.
Hopelijk wordt dit verzoek gehonoreerd.
Betreft: andere onderwerpen
Op 13 april 2016 maakte het college van burgemeester en wethouders van onze gemeente Tynaarlo bekend dat er jaarlijks
ruimte is voor een extra besteding van € 2,25 miljoen. Inwoners werden daarbij uitgenodigd met ideeën te komen. De provincie
Drenthe maakte half mei bekend dat zij streven naar een situatie in 2040 waarin alle Drentsche inwoners niet meer afhankelijk
zijn van fossiele brandstoffen. Daarvoor heeft de provincie 'Actieplan 10 miljard voor Drenthe' vastgesteld. Een actieplan met
daarin omschreven een 'expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe'. Beide berichten klinken mij als muziek in de oren.
Voor mij dus reden om onderstaande gedachte met u, college van B8tW van Tynaarlo en gedeputeerde staten van Drenthe te
delen.
Situatie
In mijn woonplaats Vries maakt de stichting Plaats de Wereld sinds enige jaren gebruik van de voormalige gemeentewerf aan
de Westerstraat 26 in Vries. Dit complex stond daarvoor deels leeg, verwaarlozing en verval lagen op de loer. De garageboxen
zijn inmiddels verwijderd. Het nu nog aanwezige pand stamt uit de jaren vijftig. Is niet bepaald duurzaam voor wat isolatie,
verlichting en verwarming betreft. Het verkeert in een bouwkundige staat die de nodige aandacht vraagt en investering vergt.
Plaats de Wereld mag het pand en het omliggende perceel tot het einde van dit jaar gebruiken. Daarna is de bestemming
voor mij onduidelijk. Komt er een voortzetting van het gebruik en zo ja onder welke voorwaarden?
Stichting Plaats de Wereld
Missie en rol voor de leefgemeenschap van Vries en wijde omgeving.
Plaats de Wereld is een stichting, opgericht in januari 2012. Door de belastingdienst is ze aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling. De statuten en de daaruit afgeleide documenten zijn te lezen op de website www.plaatsdewereld.nl.
Voor een snel en helder inzicht in de doelstellingen en activiteiten verwijs ik u naar deze website en een van de documenten,
het organisatie-paspoort, dat als bijlage is toegevoegd. Plaatselijk in het oog springende activiteiten zijn:
- De Dorpstuin aan de Westerstraat 26, Vries. Met daarin de gelegenheid voor ouderen om hun kennis op het gebied van (moes)tuinieren over te dragen op jongeren. Een stageplaats voor jongeren die mogelijk hun toekomst zullen vinden in het vak van
tuinier of hovenier. Zo hebben afgelopen jaar diverse bewoners van Koninklijke Kentalis in Vries hier een snuffelstage gelopen.
Tevens verzorgd Plaats de Wereld een coördinerende en begeleidende rol bij het onderhoud van tuinen waarvan de bewoners,
geheel of gedeeltelijk, daar niet meer zelf toe in staat zijn. De rode draden door het geheel vormen de kernwoorden 'educatie'
en 'ontmoetingsplaats voor mensen'. Het laatste voor wat betreft jong en oud, geboren of nieuwe Nederlanders kortom hoe
veelzijdiger hoe beter het aansluit op de doelen van Plaats de Wereld. Daarin slaagt de stichting naar mijn weten behoorlijk.
- Begeleiding en maatschappelijke participatie. Plaats de Wereld doet aan de opvang van mensen die uit het arbeidsproces zijn
geraakt of zich (her)oriënteren op een plek in de maatschappij. Ook hier gaat het zowel om geboren als nieuwe Nederlanders.
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Zij kunnen door deel te nemen aan diverse activiteiten contacten leggen, ervaringen opdoen en keuzes voor de nu en in de
toekomst (leren) maken. Zo organiseren ze o.a. open ochtenden welke duidelijk voorzien in een behoefte.
Ook de integratie van nieuwe Nederlanders wordt zo heel gericht ondersteund en bespoedigd.
Een idee voor de duurzame toekomst en een plek voor Plaats de Wereld in het hart van de gemeenschap Vries. Kijkend vanuit
het belang van Plaats de Wereld voor onze gemeenschap en inhakend op de plannen en de ideeënwens vanuit gedeputeerde
staten van de Provincie Drenthe en B&W van Tynaarlo kom ik met het volgende, nog verder uit te werken, idee. Dit met als
eerste doel de vraag beantwoord te krijgen of beide bestuurscolleges bereidt zijn hierover na te denken, mede te realiseren en
eventueel ook financieel te ondersteunen.
Het idee
Laat de gemeente Tynaarlo het gebouw renoveren en al het achterstallig onderhoud wegwerken. Wanneer nu de Provincie het
weet op te waarderen tot een duurzaam gebouw met, wie weet, alleen een aansluiting op het elektriciteitsnet. Om het geheel zo
kosteloos over te dragen aan de Stichting Plaats de Wereld of als zij dat beter vinden, een aparte houdster / stichting die de
exploitatie in de toekomst voor haar verantwoording neemt. Voor de gemeente en de provincie creëren we zo een voorbeeld
project waar we zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van een menselijke ontmoetingsplaats in de toekomst
veel aan zullen hebben. De provincie heeft dan een prachtig voorbeeld hoe in het hart van een oer Drents dorp een pand vrij is
van fossiele brandstoffen en de gemeente Tynaarlo continueert een ontmoetingsplaats met een grote waarde voor al haar
inwoners, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, bekwaamheid enzovoort.
Geachte colleges, het lijkt mij enorm fijn wanneer u beide de handen ineen slaat en deze mooie stichting mede ondersteunt
door realisatie van bovenvermeld idee.
Voor Vries en omgeving ontstaat dan een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zelfvoorzienend op energiegebied en een
steviger verankering van de stichting Plaats de Wereld met daarin een waardevolle ontmoetingsplaats voor de nabije toekomst.
Afsluitend is mijn vraag: wat vindt u hiervan?
Bij deze wil ik u op de hoogte stellen van een gezamenlijk idee wat wij, Perdon Fysiotherapie en woonzorgcentrum Mozaïek,
willen uitwerken.
Wij hebben samen de intentie om op het terrein rond Mozaïek een beweegtuin te creëren. Dit is natuurlijk niet een nieuw idee
maar onze insteek zal zijn om deze tuin voor iedereen toegankelijk te maken waarbij het doel is verschillende generaties hierin
aan te spreken. Een beweegtuin die interessant is voor jong en oud, oftewel een generatie tuin.
Naast de bewoners van Mozaïek, zullen ook anderen hier gebruik van kunnen maken, denk aan; kinderen die op bezoek komen,
individuele sporters uit de omgeving, fysiotherapie patiënten, sportverenigingen enzovoorts.
Met de realisatie van dit plan zijn de nodige kosten te verwachten, in dit kader kreeg ik uit goede bron uw contactgegevens
doorgespeeld.
Wellicht kan de gemeente Tynaarlo ons hierin ondersteunen.
Ik ben benieuwd naar uw reactie!
Wat ik wel graag pro forma wil toevoegen is, daar wij niet rechtens afzien van het horen tijdens de hoorzitting en wat anders
tijdens de hoorzitting zou worden ingebracht door ons, dat wij hopen, dat de gemeente Tynaarlo ons een
overbruggingsfinanciering voor meerdere jaren zou willen toekennen. Zeker gezien het feit, dat de gemeente Tynaarlo over het
afgelopen boekjaar 2015 een zeer positief financieel eindresultaat heeft bereikt van een zestal miljoenen euro's en de burgers
van onze gemeente heeft gevraagd, om voorstellen in te brengen voor activiteiten, die door de gemeente Tynaarlo kan worden
gefinancierd. Nu willen wij onze noden hier graag wederom aanbrengen, zodat wij als vereniging meer tijd en ruimte hebben, om

71

123

25/04/2016

124

11/05/2016

125

31/05/2016

126

02/06/2016

een inkomstenderving van ruim 10.000 euro per jaar vanaf 2017 wegens het wegvallen van de betreffende gemeentelijke
subsidie op een fatsoenlijke en verantwoorde wijze op te vangen. Zeker gezien de gebleken afhankelijkheid van de betreffende
subsidie zien wij ons genoodzaakt onze jaarlijkse huishouding te heroverwegen om in de toekomst financieel gezond te blijven.
Hier zijn wij al mee bezig, maar een aantal jaren extra respijt zou ons niet onwelvallig zijn. Waarvan acte.
Naar aanleiding van de berichtgeving in de diverse dagbladen en diverse publicaties op de website van de gemeente over de
financiële ondersteuning van het vliegveld en een overschot van ruim € 6.500.000, moet mij het volgende van het hart.
Als voorzitter van Vako Handbal hebben wij in diverse overleggen met de gemeente getracht om de zaalhuurverhoging van maar
liefst 27% over drie jaar te minimaliseren of teniet te doen. Tijdens deze overleggen werden tevens de andere gebruikers van
sporthal De Kamp betrokken en hebben wij ook hun bezwaren kenbaar gemaakt. Deze overleggen werden ingegeven door de
financiële situatie van alle verenigingen en de gevolgen die een dergelijk grote verhoging van de zaalhuur voor de contributie
zullen hebben.
Het doel binnen elke sportvereniging is dat vrijwilligers zich enorm inzetten voor het enthousiasmeren en stimuleren van de
jeugd om actief lid te worden van een sportvereniging. Hiermee sluiten wij aan op het gemeentelijk beleid. Door uw beleid op het
gebied van de enorme huurlasten verhoging verplicht u evenwel de besturen om contributie verhogingen door te voeren. Deze
maatregel staat haaks op de insteek dat álle groepen in de maatschappij op een sportieve manier moeten kunnen participeren.
Na een aantal gesprekken bleek helaas dat de zaalhuurverhogingen inmiddels door de raad goedgekeurd waren en werd ons
meegedeeld dat deze daarom gewoon doorgang zullen vinden. Wij zijn van mening dat de exploitatielasten van de
sportaccommodaties onevenredig groot worden afgewenteld op de sportverenigingen. Hierbij hanteert de gemeente het
argument:’ wij proberen in de pas te lopen met andere, ons omringende gemeenten en de daarbij behorende tarieven’. Dit zien
wij als een non argument, vooral in het kader van het ruime overschot op de begroting van de gemeente Tynaarlo.
De gehele gang van zaken betreur ik ten zeerste en spreek de hoop uit dat er enige coulance betracht zal worden en dat de
zaalhuurverhogingen alsnog, gezien het begrotingsoverschot, van tafel gaat.
Kern voorstel: Centrum voor Kunsten. Wat volgens Muziekvereniging Erica in een behoefte zou voorzien, is en centrum waar
mensen samen kunnen komen om door middel van culturele activiteiten te verbinden, te ontwikkelen en elkaar te inspireren. Dat
hier behoefte aan is, blijkt onder meer uit de Dorpsscan Zuidlaren, opgesteld door Trias en de Cultuurnota 2010, die onder het
kopje Cultuur op de website van de gemeente Tynaarlo te vinden is. Een Centrum voor de Kunsten zal niet alleen de mensen
binnen een vereniging samenbrengen, maar ook de verenigingen zelf samenbrengen. De Muziekvereniging heeft nog geen
uitgewerkt plan. Ze wil eerst graag horen wat de gemeente van het plan vindt.
Ik ben in september 2015 in Donderen komen wonen en ben toen gevraagd als leiding van de jeugdsoos/kinderclub. Dit heb ik
gedaan omdat ik dit belangrijk vind voor een dorp als Donderen. En omdat ik mijn rol als leerkracht zie hoe belangrijk het is om
vriendjes en vriendinnetjes te hebben waar je mee kan spelen.
Dit mag niet verloren gaan! De kinderen uit Donderen zitten op verschillende scholen en sport in de omliggende dorpen. Ze
ontmoeten elkaar dus niet automatisch en spelen op die manier ook niet automatisch met elkaar. Door de kinderclub zien ze
elkaar en spelen ze met elkaar. Dit is belangrijk voor de kinderen. En zo hebben de kinderen iets te doen en hangen ze niet rond
in het dorp.
De kinderclub is belangrijk voor de sociale interactie van kinderen in het dorp. En is van belang voor het dorpsgevoel.
Bij deze laat ik het College en de Raad van Tynaarlo weten dat ik het onbegrijpelijk zou vinden als de sluiting van de jeugdsoos
in ons mooie dorp Donderen doorgaat. Er wordt ontzettend veel georganiseerd in het dorp met behulp van vrijwilligers.
Voor de jeugd en de kinderen van 4 t/m 12 jaar is het van groot belang dat zij een accommodatie hebben waar zij onder

72

127

26/05/2016

128
129

31/05/2016
26/05/2016

130

30/05/2016

131

08/06/2016

begeleiding samen kunnen komen. Zonder goede accommodatie is dit onmogelijk.
Ik ben zelf één van de begeleiders van kinderclub. De kinderclub word echt heel erg goed bezocht (35 kinderen is geen
uitzondering) en het zou erg jammer zijn als de gemeente Tynaarlo vasthoudt aan haar bezuinigingen op jeugd- en
jongerenwerk waardoor er geen jeugdsoos meer zou zijn volgend jaar!!!! Waar moeten de kinderen van de toekomst dan
HEEN!!!!!!!
Hopelijk komt het College en de Raad nog tijdig tot inzicht en wordt er gekeken naar de toekomst voor de jeugd.
Het lijkt mij een zeer slecht plan om de jeugdsoos in Donderen te sluiten.
Daar er verder geen voorzieningen voor de jeugd zijn en om de jeugd toch een plezierig onderkomen te bieden, is het zeer
wenselijk om de jeugdsoos open te houden!
Ik hoor van verschillende kanten (waaronder mijn dochter en zoon) dat het bezoek aan de jeugdsoos, als heel leuk wordt
ervaren.
Tevens wordt er door meerdere vrijwilligers ontzettend goed hun best gedaan, om de dingen die ze organiseren, goed te laten
verlopen. Wat ze overigens geweldig afgaat!
Dus: OPENHOUDEN DIE JEUGDSOOS!!!!!
Voor de leefbaarheid van ons dorp is het noodzakelijk dat de jeugdsoos blijft bestaan.
Hierbij laten we weten dat we graag willen dat Stichting Trias de ruimte van de kinderclub en jeugdsoos in Café Hoving te
Donderen blijft huren.
De kinderclub en jeugdsoos is erg belangrijk voor de kinderen in Donderen. Hierdoor ( activiteiten/soos) krijgen de kinderen van
Donderen een band met elkaar.
Als de ruimte verdwijnt zal dat dus een groot gemis zijn. Dat de jeugd zich verbonden voelt met elkaar en bij het dorp betrokken
weet, is een groot goed in het proces naar volwassen wording.
Het dorp bezit geen gemeentegebouw omdat het zo'n klein dorp is. Maar moet daar nu niet de dupe van worden.
Hoop dat jullie het in heroverweging willen nemen.
Gemeente gaat bezuinigen, dus alle sozen die in panden zitten die geen eigendom van de gemeente zijn , maar ingehuurd
worden door TRIAS zijn het slachtoffer . Word ons dorp weer iets ontnomen , jongeren werk word straks anders georganiseerd
is het antwoord, zal dan wel in de zandbak op ’t veldje zijn.
Een school werd ons al ontnomen, maar door inzet van ouders en andere inwoners is de jeugdsoos en kinderclub staande
gehouden , zodat er toch samenhorig heid is tussen de kinderen die nu naar verschillende scholen gaan.
Gemeente en TRIAS schaam U een overschot op de begroting en korten op jeugdsozen.
In ieder dorp moet er voor de jeugd voorzieningen zijn
WIE DE JEUGD HEEFT , HEEFT DE TOEKOMST
In ons dorp DONDEREN moet de jeugd soos blijven voor activiteiten voor alle kinderen van nu en later.
natuurlijk wil ik ook dat de kinderen in ons mooie dorp gezellig kunnen samen spelen in de jeugdsoos. De verbinding tussen de
kinderen is zo belangrijk! Dit zijn juist de momenten dat ze op een ongedwongen manier kunnen samen spelen en dat de
kinderen elkaar (beter) leren kennen! Dus wat mij betreft gaan we nog een tijdje zo door!natuurlijk wil ik ook dat de kinderen in
ons mooie dorp gezellig kunnen samen spelen in de jeugdsoos. De verbinding tussen de kinderen is zo belangrijk! Dit zijn juist
de momenten dat ze op een ongedwongen manier kunnen samen spelen en dat de kinderen elkaar (beter) leren kennen! Dus
wat mij betreft gaan we nog een tijdje zo door!
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Ik wens u veel wijsheid in het maken van uw beslissing.
Als inwoner van Donderen meen ik te moeten reageren op het voornemen de jeugdsoos van ons dorp te willen sluiten.
Als gevolg van de bezuinigingen die de gemeente Tynaarlo oplegt aan
stichting TRIAS dreigt sluiting van onze jeugdsoos. Doordat de jeugdsoos
van Donderen niet in een ruimte is die eigendom van de gemeente is,
waarvoor dus geen huur hoeft te worden afgedragen, wordt de soos volgens
de bestaande plannen gewoon opgeheven. Hierbij wordt volledig voorbij
gegaan aan het feit dat ons dorp geen enkele andere voorziening heeft
voor deze groep jongeren. Er is geen school, geen sportclub of iets
anders. Het gevolg is dat jongeren elkaar niet meer ontmoeten en deze
hele generatie elkaar niet meer leert kennen. Op termijn zullen daardoor
ook alle (nu nog) bestaande verenigingen en initiatieven verdwijnen. U
begrijp dat dat de leefbaarheid in het dorp ernstige schade zal
toebrengen. Wat niemand wil, en ook U niet, is een totaal uitgeblust
dorp waar voor jonge gezinnen niets meer te zoeken is. Ik vind dat ieder
dorp een levensvatbaarheid moet hebben. Deze begint bij de
allerjongsten. Als daar echt helemaal niets meer voor is wordt een
gemeenschap van onderaf uitgehold. Dat kan/mag toch niet de bedoeling
zijn? Ik hoop dat er bij U besef is welke consequenties deze keuze gaat
hebben.
Wij willen graag laten weten dat we erg tegen sluiting van de jeugdsoos van Donderen zijn. We vinden het belangrijk dat er een
plek is waar kinderen en oudere jeugd samen kunnen komen zodat er onderlinge binding en betrokkenheid ontstaat. En ze
samen dingen doen.
Ook in het kader van preventie van dingen die we liever niet willen zoals hangplekken en evt. overlast en naar de stad trekken
omdat daar meer ‘te doen’ is.
We betreuren het zeer als de gemeente de handen van de jeugdopvang af trekt. Een goede jeugd waarin wordt opgevoed op
school, thuis en in vrijetijdsbesteding is een basis voor later en voor een gezonde maatschappij. Super belangrijk om hier geld
voor uit te trekken en de jeugd niet aan zijn lot over te laten.
Mocht het nodig zijn dat er keuzes moeten worden gemaakt, dan hebben wij ook een suggestie: minder geld steken in het
vliegveld, want dat is toch vnl sponsoren van vakanties. Dat is luxe. En dat is investeren in de jeugd niet.
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