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Om te beginnen danken we het college en daarin de ambtenaren voor de heldere stukken en de 

beantwoording van de vragen. Helaas was het voor ons niet haalbaar om aan de eisen van het college 

te voldoen, maar ook onze verlate vragen zijn behandeld, waarvoor dank.

Wat opvalt is dat er veel onderwerpen aangesneden worden, terwijl nog veel niet uitgewerkt is. 

Logisch, want we willen goed aansluiten bij wat we uit de kernen op gaan halen. Ook daar is het 

college al goed mee aan de slag gegaan. 

De ChristenUnie is zeer gecharmeerd van de plannen om de sportvoorzieningen goed toegankelijk te 

maken, we kijken uit naar het rolstoelbasketbaltoernooi in Zuidlaren. Ook steun aan ondernemers om 

de toegankelijkheid van hun bedrijven te verbeteren juichen we toe. Mooi dat het zwaaien met het 

Handboek voor Toegankelijkheid hier in de raad, opgepikt is. Maar vooral mooi dat de samenwerking 

met het VN-panel tot zulke resultaten leidt. Onze complimenten. 

De begroting is sluitend, zo goed als. De reserves zijn goed, maar staan onder druk. Daar bent u zich 

van bewust. De ChristenUnie kijkt ook altijd met een schuin oog naar de mee te nemen gelden in de 

Najaarsbrief. Toch weer een fors bedrag van 1,2 miljoen. Het is opgebouwd uit veel onderdelen, en 

overal is een verklaring bij. Maar we vragen ons wel af: wilt u niet teveel? Het moet frustrerend zijn 

om steeds tegen achterstand in de uitvoering aan te kijken. Terecht vraagt u daarom extra middelen 

om te zorgen dat u de medewerkers hebt die passen bij de ambitie. Omgekeerd vragen we u ook om 

eens kritisch te kijken naar uitvoerbaarheid van plannen, bijvoorbeeld door een betere fasering van in 

de tijd. Een voorbeeld is de instelling van een cultuurcoach. We vinden de onderbouwing van het idee 

nog mager en zien liever een goed voorstel. (eventueel een amendement).

Vraag 1:  Wat is er op tegen om de invoering van een cultuurcoach een jaar uit te stellen?

Verder zitten er nog wel gaten die nu nog met een PM zijn gedicht. Voor de kijker, dat is Pro memorie, 

oftewel, niet vergeten dat daar straks nog kosten voor komen. Maar ook dat is bij u in beeld. Het 

tekort in de jeugdzorg heeft brede aandacht gekregen in de pers. Ook in Tynaarlo is dit een 

zorgenkindje. De kost gaat voor de baat uit, luidt het spreekwoord. Maar het Rijk is niet zo goed in 

spreekwoorden, daar denkt men blijkbaar ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Maar zo is het niet. 

We hebben duidelijk tijd nodig om goed inzicht te krijgen in hoe de vraag is opgebouwd, hoe gaan 

huisartsen met de verwijzing om. Goed dat u hier al mee bezig bent. Maar ondertussen zou het Rijk 

naar ons idee de korting moeten opschorten.

Vraag 2:  Bent u al aangehaakt bij het initiatief van de provincie Drenthe om samen met de 

gemeentes dit probleem aan te kaarten bij het Rijk?

Op het gebied van de ruimtelijke ordening ligt er een grote uitdaging. We denken aan Zuidlaren 

Centrum – terecht dat u dit breder trekt dan alleen de PBH -  en woningbouw in Vries-Zuid. Maar er is  

ook nog een aantal kleinere locaties waar we iets mee kunnen. De ChristenUnie heeft al eerder 

aangegeven behoefte te hebben aan een samenhangende visie op de driehoek van woningbouw 

-bedrijvigheid en groene long. Het woningmarktbehoefte onderzoek van Compaenen laat zien dat 



daar mogelijkheden, maar ook risico’s liggen. Zonder visie blijven we doorsukkelen van incidenteel 

plan naar incidenteel plan. Vooruitlopend op de bespreking van het rapport van Compaenen in de 

raad zouden we daarover graag een keer informeel met de fracties van gedachten wisselen. Daarbij 

kijken we dan hoe we de historische structuur van de gemeente kunnen behouden en gebruiken voor 

een evenwichtige en duurzame ontwikkeling.

Uitnodiging: De ChristenUnie nodigt de fractiespecialisten, wethouder en stedenbouwkundige van 

de gemeente uit voor een bijeenkomst in januari 2019 om te praten over de visie op woningbouw 

in de gemeente Tynaarlo. We doen dit met een paar enthousiaste, deskundig adviseurs op een 

mooie locatie.

Tenslotte zijn we ingenomen met de aandacht voor duurzaamheid in brede zin. We hebben daarvoor 

geen moties, maar een paar stellingen waarover we graag de gedachten horen van andere fracties:

a. Goed dat we plastic inzamelen en hergebruiken. Groot risico wordt gevormd door de microplastics 

die bij slijtage vrijkomen. Daarom geen kunststof in fietspaden en andere toepassingen die aan 

slijtage onderhevig zijn.

b. Beter is het om geen plastic meer te gebruiken, noch andere eindige materialen. Het uitbannen 

van rubbergranulaat in kunstgras is een goede eerste stap. Ook kurk is echter een grondstof die 

beperkt beschikbaar is. Een kunstgras is plastic. Daarom geen nieuwe kunstgrasvelden en een 

uitfaseren van de bestaande.

c. Bij het kappen van bomen geldt vaak een herplantplicht. De verhouding tussen een oude reus en 

een nieuwe aanplant is echter scheef. Om ecologisch op peil te blijven, zou een boom van 50 jaar oud 

dus vervangen moeten worden door 10 exemplaren van 5 jaar. Hiermee kun je nieuw bos aanplanten 

op een andere locatie.

d. Ergens een ledlamp in doen maakt het niet duurzaam. Duisternis is in onze provincie een groot 

goed. We verlichten alleen waar nodig en houden het donker waar mogelijk.

Meneer de voorzitter, we wonen in een mooie, rijke gemeente en hebben geen werkelijke reden tot 

klagen. Laten we dat ook maar niet doen, maar samen zorgen dat hier niemand tekort komt. We zijn 

dankbaar voor de mogelijkheden die we hiervoor hebben en wensen burgers, raad, college en 

medewerkers wijsheid en Gods zegen toe bij het vormgeven aan alle plannen. 


