
 
 

 
 Zaaknummer: 523180 
  

Raadsvergadering d.d. 25 september 2018   agendapunt 13 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 september 2018 
 

Portefeuillehouder: R.A. Kraaijenbrink 

Behandelend ambtenaar: P. Koekoek 
Doorkiesnummer: 606 
E-mail adres: p.koekoek@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ 
2 coalitieakkoord ‘Samen, open en duurzaam’ 
3 coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Samen, open en duurzaam’ 
4 beantwoordingsbrief van coalitie aan PvdA en VVD 

 
Onderwerp 
Bespreken uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ 

 
Behandelvoorstel 
Het uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ bespreken, zodat het college de meningen 
over het programma kan horen en mee kan nemen in de op te stellen begroting voor 2019. 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het collegeprogramma geeft richting aan de ambities en de manier van werken van het college 
voor de komende collegeperiode.  
Na de vorming van een nieuw college is het goed gebruik om als raad in debat te gaan over de 
ambities die dat college uitspreekt. Omdat de huidige coalitie wilde proberen een raadsprogramma 
op te stellen, is dit debat bij de presentatie van het coalitieakkoord in het voorjaar nog niet gevoerd. 
Nu het duidelijk is dat het niet lukt om deze periode een raadsprogramma op te stellen, is het goed 
om alsnog in debat te gaan over de plannen van de coalitie/het college. Dit is bovendien in de 
raadsvergadering van 10 juli afgesproken. 
 
Het collegeprogramma wordt door het college gebruikt als basis voor de begroting voor 2019.  
Op grond van de financiële verordening van gemeente Tynaarlo biedt het college jaarlijks de 
perspectievennota aan waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende 
jaren zijn opgenomen. Deze perspectievennota dient dan door de gemeenteraad te worden 
vastgesteld, zodat deze gebruikt kan worden als basis voor de begroting. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan de kaderstellende rol van de raad. In verband met de verkiezingen, de 
coalitieonderhandelingen en de oorspronkelijke wens om een raadsakkoord op te stellen is dit jaar 
afgezien van de behandeling van een perspectievennota. Het college geeft in haar aanbiedingsbrief 
bij dit uitvoeringsprogramma aan graag met de raad in overleg te gaan over de ambities voor de 
komende collegeperiode en biedt aan om wijzigingen vanuit de raad mee te nemen bij de 
bespreking van de begroting begin november. Door het uitvoeringsprogramma in de raad te 
bespreken kan het college de meningen daarover vanuit de raad horen en verwerken in de 
begroting. Bij de begroting kan de raad toetsen of naar zijn oordeel dit voldoende is gebeurd. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In eerste instantie is er geprobeerd om na het coalitieakkoord een raadsprogramma op te stellen. 
Dit is niet gelukt. Het college heeft daarom besloten zelf een uitvoeringsprogramma bij het 
coalitieakkoord te schrijven dat gebruikt kan worden als basis voor de begroting. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat naast dit uitvoeringsprogramma uiteraard ook de septembercirculaire 2018 
wordt meegenomen in de op te stellen begroting. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Op 21 maart werden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Tynaarlo. Op 5 april 
werd bekend gemaakt dat op basis van de uitslag van deze verkiezingen een coalitie zou worden 
gevormd van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie. In de raadsvergadering 
van 24 april werd het coalitieakkoord op hoofdlijnen ‘Samen, open en duurzaam’ gepresenteerd 
met daarin de wens om te komen tot een raadsprogramma. Op 10 juli kwam er een verder 
uitgewerkt coalitieakkoord met dezelfde titel. En op 30 augustus stuurde het college het 
uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ naar de raad. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het uitvoeringsprogramma is gepubliceerd op de gemeentelijke websites en door het college naar 
de pers gestuurd. Onderdeel van het programma is dat het college samen wil werken met de 
samenleving. Ook verschillende raadsfracties hebben eerder al aangegeven de afstand tussen 
politiek en samenleving te willen verkleinen. De komende maanden moet hier door college en raad 
verdere invulling aan worden gegeven.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het uitvoeringsprogramma behelst de huidige collegeperiode, dus ongeveer vier jaar, tot maart 
2022. De precieze planning van de uitvoering hangt af van de verdere uitwerking in onder andere 
de begroting. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma worden meegenomen in de begroting van 
2019 en volgende jaren. Deze begroting wordt begin november behandeld in de raad.  

 
Presidium gemeente Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

  
 


