



                      RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO  

Vz, 
  
Allereerst willen wij zowel het college als de ambtelijke medewerkers bedanken voor de 
goed leesbare stukken die voor ons liggen te weten de Najaarsbrief 2018 en de begroting 
van 2019, en tevens dank voor de antwoorden op de door ons gestelde technische vra-
gen. 
  
De stukken laten zien dat de gemeente Tynaarlo er, financieel gezien, vrij goed voorstaat. 
Niet in de laatste plaats door de bezuinigingen die door het vorige college zijn ingezet, is 
er nu  financieel ruimte ontstaan om een aantal mooie stappen voor de gemeente Tynaarlo 
te kunnen zetten. 
De goede voornemens van het college kunnen we lezen in de stukken. 
  
Het CDA heeft 7 opmerkingen en enkele vragen aan het college en aan de andere fracties 
n.a.v. de stukken. 
  
  
1. Nav buurtmoestuinen in Tynaarlo: Het CDA ondersteunt initiatieven in die richting.De 
 buurtbudgetten die ter beschikking worden gesteld voor wijken en buurten zouden daar in 
het kader van gespreide verantwoordelijkheid prima voor kunnen worden gebruikt. 
Wat het CDA betreft zou het bv mooi zijn als er op diverse locaties in onze gemeente 

buurtboomgaarden of buurttuinen ontstaan. Appel- en Perenbomen en dergelijke , 
zouden op veldjes in eigendom van de gemeente kunnen leiden tot heuse gezonde 
gratis buurtsnoepwinkels.  

We zijn nieuwsgierig naar de reactie van andere partijen hierop. 
  
  
2. Naar aanleiding van eerder door ons gestelde vragen over maaibeleid van onze bermen 
in relatie tot biodiversiteit schrijft u in de begroting dat u 2019 gebruikt om het beheer te 
inventariseren. Op 24 juli jl. heeft u ons echter toegezegd dat u eind 2018 een voorstel 
aan de gemeenteraad zou voorleggen. Nu geeft u aan dat u zelfs 2019 nodig hebt om 
datzelfde voorstel op te stellen. Is dit werkelijk noodzakelijk? Als CDA Tynaarlo willen wij u 
daarom met klem verzoeken vóór het maaiseizoen 2019 een voorstel tot verantwoord 
bermbeheer aan de raad voor te leggen.Graag een reactie hierop van het college. 
  
  
3. Milieu en duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in Tynaarlo. In feite willen we daar 
een voorbeeldrol vervullen voor iedereen, dat schrijft u op pagina 6 van de begroting. De 
volgende denkrichtingen willen we u daarom voorleggen: 
  
a. Duurzaam speelt bv een rol op fysieke beleidsterreinen via het bouwbesluit, omge-
vingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. In relatie tot de eerder door ons gestelde vraag 
over operatie SteenBreek zou wat het CDA-Tynaarlo betreft  daar een schepje bovenop 



gedaan  kunnen worden, door bv een regeling te treffen waarmee het deel groen wordt 
gestimuleerd. Ziet het college daartoe mogelijkheden? 
  
b. Een goede route zou ihkv rentmeesterschap en tevens ter bevordering van een goed 
milieu beleid wat het CDA betreft kunnen zijn om bij grote evenementen het gebruik van 
plastic bekers niet langer toe te staan. Over dit onderwerp ook graag een reactie van de 
andere partijen. 
  
  

4. Volkshuisvesting. Vz, in de vorige raadsperiode hebben we een paar keer voorgesteld 
om de mogelijkheden voor Tynaarlo van het wonen in de zogenaamde KnarrenHofjes te 
onderzoeken. 
 Onlangs is er een ‘Knarrenhof’ in Zwolle in gebruik genomen. Een ‘knarrenhof ‘, alwaar 

jongeren en ouderen bij elkaar wonen in een hofje, mogelijk gebruikmakend van we-
derzijdse kennis, kunde, inzichten en mogelijkheden. Het lijkt ons nog steeds een goed 
idee voor Tynaarlo bijvoorbeeld op het terrrein van de PBH en in Vries in Diepsloot 3. 
We zien overigens met veel belangstelling uit naar het voorstel mbt de ontwikkelingen 
en de te volgen procedure op het PBH terrein.  

Heeft u naar aanleiding van onze eerdere vragen mbt een knarrenhof al actie ondernomen 
in deze? Zo ja, wat kunt u ons hierover terugmelden? Zo nee, hoe kijkt dit (nieuwe) college  
tegen het knarrenhof-plan aan? 
  

 5. Dossier Mijnbouw. Vz, Niet alleen in Groningen ontstaat aardbevingsschade door gas-
winning, ook bij ons in Drenthe, oftewel in Tynaarlo is dat het geval. Het lijkt ons belangrijk 
om een goed toegankelijk en adequaat meetnetwerk te hebben als ondersteuning voor 
onze inwoners met aardbevingsschade. Het seismisch meetnetwerk is in onze gemeente 
minimaal ingericht en moeilijk toegankelijk. Gebleken is dat in de provincie Groningen, een 
adequaat meetnetwerk voorwaarde is om het verband tussen bevingen en schade te kun-
nen vaststellen.  We willen een motie daartoe indienen. Gaarne reactie van het college 
alsmede de andere raadsfracties. 
  
  
6. Licht in de Duisternis. Vz, We hebben met instemming gelezen dat voor de inrichting 
van het Eelder centrum het verzoek van de ondernemers om nieuwe lichtmasten oftewel 
Led-verlichting te plaatsen wordt gehonoreerd.Verder: Het CDA heeft ook bij eerdere be-
grotingsvergaderingen en algemene beschouwingen gewezen op interessante innovatieve 
mogelijkheden o.h.g.v verlichting zoals lichtgevende bomen en struiken, met als innovatief 
voorbeeld het ‘van Gogh’ fietspad in Nuenen. Wat zou het mooi zijn als de  aansluitingen 
van fietspaden in Tynaarlo op de mogelijk aan te leggen fietssnelweg tussen Assen en 
Groningen ware kunstwerken worden waarmee Tynaarlo zich op karakteristieke wijze op 
de kaart zou zetten. Wie afgelopen week project Waterlicht in Rotterdam via social media 
heeft gezien weet dat innovatieve  verlichtings-projecten tot prominente karakteristieken 
kunnen leiden. 
  

7. Vz, op pagina 36 van de begroting spreekt u over een focus op het aandachtsgebied 
ouderen. Dit is het CDA uiteraard uit het hart gegrepen en wij zien daarom hierin een kans 
om invulling te geven aan recentelijk door ons gestelde vragen over gebruikmaking van 
subsidies en toeslagen door onze ouderen. In reactie op onze vragen schrijft u dat oude-



ren zelfstandig te rade moeten gaan bij de zogenaamde voorzieningenwijzer. Hiervoor 
zouden wel enige digitale vaardigheden nodig zijn.  
Als CDA-fractie vinden we deze opstelling van het college niet erg klantvriendelijk. Het kan 
toch niet zo zijn dat door deze houding alsnog een groep ouderen buiten het proactieve 
handelen van de gemeente gaat vallen? Wij verwachten daarom, en dat is mede inge-
bracht namens onze CDA-Tynaarlo -Ouderen-Fractie, ook een plan van aanpak waarin 
ouderen van onze gemeente geholpen gaan worden met het aanvragen van toeslagen en 
subsidies, daar hebben ze recht op en dat verdienen ze! Wij staan zoals altijd pal achter 
onze ouderen! 

Ik sluit af met een dichtregel van Manuel Kneepkens:  
Alles van Waarde is Weergaloos. 

Tot zover meneer de voorzitter. 


