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Mdv, 

 

Ook dit jaar worden de stukken in 1 keer behandeld, en worden er geen algemene beschouwingen 

gehouden. Gezien de beschikbare tijd beperken wij ons tot de hoofdlijnen. Daar komt bij dat wij 

volgens onderzoek in Noord Drenthe het meest gelukkig zijn, dus waar hebben we het dan nog over 

zou je bijna zeggen. 

 

De najaarsbrief. 

Tynaarlo ligt op koers in 2017 en zowel de voortgang van de werkzaamheden, als de budgetten zijn 

verlopen conform verwachting zo laat het College ons weten. Gemeentebelangen heeft dit uiteraard 

getoetst en geconstateerd dat deze uitspraak in grote lijnen klopt. 

 

De financiën laten een klein structureel nadeel en een groot incidenteel voordeel van € 2.961.000 zien. 

Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door winstnemingen uit het grondbedrijf.  

We hebben gezien dat de grondverkopen zich bovenverwachting positief ontwikkelen, er is zowaar 

een reeds afgeboekte kavel in Zuidlaarderveen verkocht. Ook toegenomen belangstelling voor 

bedrijfskavels op Vriezerbrug zet door. Positieven ontwikkelingen dus. 

 

Uit objectieve metingen komt naar voren dat de klanttevredenheid hoog scoort voor wat het de 

directe dienstverlening betreft. Wij vragen ons af of dit ook voor de indirecte dienstverlening geldt.  

 

We hebben kennis genomen van de projectenrapportage, en kwamen daarbij geen echte 

bijzonderheden tegen..De totale boekwaarde van de lopende grondexploitaties is flink afgenomen van 

30,7 miljoen in januari naar 20,4 in september. Ook dit ziet er goed uit. 

 

Gemeentebelangen stemt in met de gevraagde besluiten. 

 

De begroting. 

Een beleidsarme begroting deze keer omdat er in 2018 verkiezingen zijn met het accent voornamelijk 

op de uitvoering van reeds gemaakte plannen. Ons rest eigenlijk alleen nog na te gaan of de kaders 

die meegegeven zijn correct in de begroting opgenomen zijn, met elkaar in debat te gaan en om 

eventueel vragen aan het college te stellen.  

 

Gemeentebelangen constateert dat het college zich goed aan de kaders houdt die zij van de raad heeft 

meegekregen. Er is in meerjarig perspectief een sluitende begroting met voldoende ruimte in de 

Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi) om grote investeringen te kunnen doen en middelen 

beschikbaar te hebben voor incidenteel nieuw beleid.  

In grote lijnen kunnen wij ons vinden in de meeste beleidsvoornemens in de begroting. 

 

Voor een aantal zaken vragen we toch extra aandacht. 

In de begroting wordt opnieuw veel aandacht besteedt aan wat voor gemeente we willen zijn en hoe 

de gemeente met zijn inwoners om wil gaan. Terecht naar onze mening. We horen nog veel te vaak 

dat mensen zich niet serieus genomen voelen als men iets aankaart, niet of veel te laat geïnformeerd 

wordt over maatregelen of betrokken wordt bij planvorming. Mensen willen gehoord worden en 

meepraten voordat er al iets besloten is. Een goede communicatie in een vroegtijdig stadium is 

daarbij essentieel en daar schort het nog wel eens aan.  

 

Er bereiken ons nog steeds veel signalen dat men het  maaien in de gemeente als volstrekt 

onvoldoende ervaart. Ook het vele groen op de voetpaden, het gras en blad in de trottoirgoten is velen 

een doorn in het oog. Kunnen deze zaken nu niets eens gewoon naar behoren geregeld worden? 
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Het verwijderen van afvalbakken bij zitbankjes lijkt ons geen goed idee; het leidt alleen maar tot 

extra zwerfafval. 

 

In Eelde is de parkeerplaats aan de Kerkhoflaan heringericht, en de aansluiting op de Hoofdweg is 

inmiddels verlegd. Erg fraai allemaal maar de doorstroming van het verkeer is zeker niet verbeterd. 

Wij pleiten er nog eens voor om de Kerkhofsloot te gebruiken als wandelpad. Dit verbetert de 

doorstroming, is veiliger en er hoeven echt geen bomen voor gekapt te worden. 

 

Recentelijk is besloten om leningen te verstrekken voor glasvezel in de buitengebieden. Wij gaan er 

van u de regeling zo gaat uit voeren dat ook Drents Glasvezel Collectief er op een financieel 

verantwoorde wijze aan kunnen deelnemen. 

 

Bij de perspectievennota hebben wij aandacht gevraagd voor de aanleg van WIFI-hotspots in de 

hoofdkernen en de Europese subsidiemogelijkheden die er zijn. Heeft u inmiddels op dit activiteiten 

ondernomen ? Zo ja met welk resultaat en zo nee waarom niet? 

 

Gezien de woningmarkt ontwikkelingen komt wat ons betreft de ontwikkeling van Ontwikkeling 

Vries Zuid Diepsloot III steeds nadrukkelijker in beeld.  

 

Over het slechtste fietspad van Drenthe de Hoofdweg te Eelde/Paterswolde meldt u dat deze weg in 

feite van gevel tot gevel opnieuw moet worden ingericht, en dat er een verkenningsproces is gestart 

om te bezien of dit gerealiseerd kan worden. Kunt u ons aangeven wanneer wij tijd moeten vrijmaken 

voor de volgende prijsuitreiking het slechtste fietspad van Drenthe of gaat er daadwerkelijk in 2018 

nog iets aan gedaan worden ? 

 

Wat de veiligheid rond de scholen in ter Borch aangaat zijn wij van mening dat als er maatregelen 

nodig zijn deze genomen moeten worden los van de Supermarktperikelen. Wij verwachten dat u dit 

goed monitort en indien nodig  i.o.m de bewonersvereniging en de scholen tijdig maatregelen treft. 

 

Wij betreuren het dat de regeling voor energiebesparende maatregelen voor Sportverenigingen via de 

Drentse Energie Organisatie (DEO) loopt, en dat zij niet rechtstreeks bij de gemeente kunnen lenen; 

dit scheelt hun rente. 

 

U wilt i.v.m. de Pilot stadsdistributie de huidige inrit naar de locatie 'bloemenveiling'verruimen  Is 

een eenrichtingsvariant (erin via Groningerstraat, eruit via Legroweg) wellicht een optie?  

 

Naar aanleiding een uizending van Radar zijn wij benaderd dat ook Tynaarlo € 18,20 extra 

“administratiekosten” in rekening brengt bij vermissing van een rijbewijs.  

Deze”administratiekosten” worden door inwoners als zeer onrechtvaardig ervaren en meer gezien als 

een boete en pure geldklopperij. Een boete die bovendien bovenop alle rompslomp, naar het 

gemeentehuis moeten, eventueel aangifte doen etc. en kosten van het rijbewijs zelf komt.  

Gemeentebelangen Tynaarlo vindt dat inwoners bij vermissing van hun rijbewijs al genoeg getroffen 

worden, en wil dat er een eind komt aan de extra “administratiekosten”  

 

Los van het gegeven dat wij het een onzinnige verhoging vinden, weegt de extra opbrengst voor de 

gemeente niet op tegen de gevoelens van onbegrip en onvrede die deze “boete”oproept bij onze 

inwoners.  Gemeentebelangen Tynaarlo zal daarom een  motie indienen om de “boete” af te schaffen. 

 

Gelijk Pontius pilatus sluiten we af met; wij blijven ons verzetten tegen bezuinigingen op de 

Bibliotheken en de vestiging van een Supermarkt in Ter Borch. 

 

Tot zover mdv onze bijdrage in eerste termijn.  


