Vries, 7 september 2018
Onderwerp: Beantwoording vragen VVD en PvdA
Beste fracties van VVD en PvdA en Gemeentebelangen,
Wij hebben, bij monde van de heer Kloos, tijdens de presentatie van het coalitieakkoord 2018-2022
toegezegd de gestelde vragen van uw fracties te beantwoorden op een later moment. De reden
waarom ons antwoord op zich liet wachten, was onze hoop dat we deze vragen in gezamenlijkheid
konden beantwoorden tijdens de zogenoemde “heidag”. Het was onze bedoeling om tijdens de heidag
de mogelijkheden van een raadsprogramma en uw vragen te bespreken, gezien de overlap tussen de
twee.
Tot onze spijt hebben we moeten concluderen dat er weinig animo was om als gehele raad de
mogelijkheden voor een raadsprogramma te bespreken. De coalitie partijen hebben toen gezamenlijk
een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld, later aangevuld met meer details. Daarnaast heeft de
coalitie het college verzocht een uitvoeringsprogramma op te stellen binnen het kader van dit
coalitieakkoord.
Het coalitieakkoord is dus geen akkoord, zoals u het wellicht gewend bent. Wij hebben ons met name
uitgesproken over onze gezamenlijke koers. Wij hebben gedeelde intenties over welke waarden we
belangrijk vinden, wat wij voor de toekomst van onze inwoners willen bereiken en hoe we kwetsbaren
binnen onze samenleving veilig kunnen stellen. Wij willen er zijn voor alle inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners. Dit doen we door onderwerpen samen aan te pakken. Dus geen
dichtgetimmerd akkoord waar geen ruimte voor flexibiliteit is en waardoor de politiek buitenspel komt
te staan, maar meer een uitnodiging aan onze samenleving om samen de kansen en problemen
binnen onze gemeente aan te pakken. Daarom willen we ook de politiek zelf veranderen. Wij willen
graag de nadruk leggen op verbinden, elkaar vinden op de inhoud en niet langs traditionele verdeling
tussen coalitie en oppositie. Wij roepen dan ook alle partijen op om mee te doen; uw inbreng wordt
gewaardeerd. Zo willen we graag de vergaderstructuur, in overleg, aanpassen zodat er meer ruimte
wordt geboden aan kleinere partijen, zowel binnen als buiten het gemeentehuis, om hun inbreng
adequaat ten gehore te brengen.
Gezien de hierboven genoemde wijziging van de voorgenomen aanpak, is aantal van uw vragen niet
te beantwoorden, aangezien het antwoord de uitkomst had moeten zijn van het gesprek tussen alle
partijen in de raad, tijdens de eerdergenoemde “heidag”. Desondanks zullen wij uw vragen hier zo ver
als mogelijk beantwoorden:
Eerst de vragen van de VVD:
1. U stelt dat het sociaal domein (SD), sinds de decentralisatie, één van de grootste
werkterreinen van de gemeente is.
Daar kunnen we het mee eens zijn. Als raad hebben we kennisgenomen van de rapportage met
betrekking tot de evaluatie en toekomst van het SD. In deze rapportage worden behaalde
doelstellingen benoemd, maar wordt ook aandacht gevraagd voor een aantal zorgwekkende
ontwikkelingen.
2. U vraagt welke afspraken de nieuwe coalitie concreet gemaakt heeft over de zorg, zowel
op inhoud als op financiën.
Laten we hierover duidelijk zijn: Uw zorg over de jeugdzorg is ook onze zorg. Het oplopend tekort zal
tot stilstand moeten worden gebracht. We stellen voor om binnen de bestaande structuur hierover op
korte termijn overleg te hebben.

3. Zoals u juist heeft opgemerkt is in ons akkoord niets opgenomen over de agrarische
sector.
De coalitie staat positief tegenover de agrarische sector. Al decennialang is deze sector een belangrijk
onderdeel van de groene omgeving binnen de gemeente. In ons akkoord stellen we dat we deze
groene omgeving duurzaam willen beheren en zoeken naar wegen om onze “groene-longfunctie”
vorm en inhoud te geven. Dit willen we samen met de agrarische sector oppakken. Met de nieuwe
Omgevingswet zullen we de komende periode juist heel concreet aan de slag moeten en gezamenlijk
een visie moeten ontwikkelen per kern en mogelijk zelfs op delen daarvan.
4. U citeert dat op pagina 12 staat dat B&W een uitvoeringsorganisatie wordt in plaats van
een bestuursorgaan. U geeft aan dat hiermee drie rollen veranderen.
De raad is het hoogste gemeentelijke orgaan. Het college is uitvoerend. Daar heeft zij een ambtelijke
organisatie voor ter beschikking. Deze accenten zijn wettelijk vastgelegd in het duale systeem. Wij
menen dat hieraan meer vorm en inhoud gegeven moet worden. Als coalitie zijn wij van mening dat de
raad zoveel mogelijk, middels inspraak, de mening van onze inwoners centraal moeten stellen. Er
wordt nog gekeken op welke wijze deze inspraak vooraf het beste tot zijn recht komt.
De door ons voorgestelde aanpak vraagt om een andere houding van en ten opzichte van onze
inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het ambtenarenapparaat, het college en de raad.
Een cultuurverandering lukt alleen bij volharding, herhaling en het bieden van ruimte om te
experimenteren met nieuwe structuren. Bovenstaande heeft dan ook tot gevolg dat we een
verandering voorstaan van de vergaderstructuur en ook hierover willen we als raad met elkaar in
gesprek. Aan de financiële doorrekening wordt gewerkt. In de begroting van 2019 zullen de eerste
contouren zichtbaar worden.
5. Uw vragen over overheidsparticipatie kunnen worden opgevat als een uiting van uw
zorgen hierover. Uw zorg is dat de schreeuwende minderheid het beleid zal gaan bepalen
en dat de zwijgende meerderheid er bekaaid van af zal komen.
We begrijpen dat u zorgen heeft en we gaan dan ook graag met u in gesprek hierover. Wij zijn van
mening dat het betrekken van inwoners bij zaken, die hen direct aangaan, kan helpen om samen tot
betere oplossingen en voorstellen te komen, die recht doen aan een ieders belang.
6. Als laatste beantwoorden wij uw vragen over het voormalige Prins Bernhard Hoeve
terrein. (PBH-terrein)
We hebben aangegeven de resultaten van lopende onderzoeken af te wachten. Daarmee doelen wij
ondermeer op het voor iedereen duidelijk krijgen van wat er nu wel of niet is afgesproken. Bijvoorbeeld
of de intentieverklaringen met ondernemers, maar niet ondertekend daarvan door het college, juridisch
wel of niet bindend is. Wij opteren zelf voor duidelijke inspraak met zowel de bestaande
klankbordgroep, het MKB en andere directbetrokkenen. Dit zal, zo nemen we aan, nog dit jaar worden
opgepakt. Na jaren discussie is het totale PBH-terrein aangekocht door de gemeente. Dit betekent
een nieuwe situatie en mogelijkheden. Een toekomstbestendig plan zal met inspraak van
eerdergenoemde partijen en binnen de daarvoor gestelde kaders door de raad op korte termijn vorm
moeten krijgen.
Hieronder de antwoorden op de vragen van de PvdA:
7. U vraagt of wij een collegeprogramma of een bestuursprogramma wilden.
We wilden een raadsprogramma waar de hele raad bij betrokken zou zijn geweest. Dit heeft niet zo
mogen zijn. We moesten overgaan tot een coalitieakkoord en het college heeft, met dit als
onderlegger, een uitvoeringsprogramma samengesteld. Dit zal aan de raad worden aangeboden. We
zullen, ondanks dat een raadsprogramma niet tot stand is gekomen, ervoor zorgen dat alle inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners gehoord worden. Zij kunnen namelijk het beste aangeven
hoe hun leefgemeenschap versterkt kan worden. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners moeten een serieuze en betekenisvolle rol krijgen in de besluitvorming.
8. Inspraak van de inwoners komt op een hoger niveau te staan.
Beter luisteren naar de inwoners zal ook uw uitgangspunt voor deze periode zijn, we hopen dan ook
dat we hier gezamenlijk in kunnen optrekken. Hoe het raadsprogramma en het collegeprogramma zich
tot elkaar zouden hebben verhouden, is niet te zeggen, aangezien de geplande heidag niet heeft
plaatsgevonden. We verwijzen voor de beantwoording van uw vragen over prioritering en financiële

middelen graag naar de beantwoording van de vragen van de VVD met onze opmerkingen over
resultaatgerichte doelstellingen en een dichtgetimmerd akkoord. Wij hebben gekozen voor
gezamenlijke, verbindende waarden en hebben nog geen resultaatafspraken gemaakt. Die volgen bij
de begroting 2019.
9. Wat betreft de tijdelijke winkel voor de AH in Zuidlaren zijn we niet van mening veranderd.
Onderdeel van ons onderzoek is hoe we dit nu kunnen oplossen.
10. Supermarkt Ter Borch
In ons coalitieakkoord staat over de supermarkt in Ter Borch, dat het proces nog niet is afgerond. ”Het
realiseren van een supermarkt op deze locatie is nog geen gelopen race. Besluiten over de invulling
van dit gebied die op democratische wijze zijn genomen, zullen wij respecteren, maar zienswijzen
kunnen zeker effect hebben als het gaat om argumenten die een nieuw licht op de plannen werpen”.
De zienswijzen zijn in de zomer aangeboden aan het college. Zij is nu aan zet. In dit najaar zal de
raad een besluit nemen over de supermarkt in Ter Borch.
11. U vraagt naar de reden van een vijfde wethouder.
De komende jaren komen er verschillende zware klussen op ons af, zoals de Omgevingswet en de
verduurzaming van de gemeente. Het sociaal domein blijft net als de voorgaande periode veel tijd
vergen. Daarnaast wilde de coalitie een zwaargewicht op financiën. De formatie van 4,5 fte
wethouders past precies in de door het rijk gestelde norm van 4,6 wethouders in Tynaarlo. Doordat
het Rijk hierin voorziet, zijn bezuinigingen voor deze formatie niet aan de orde.
12. Tot slot stelt u een vraag over een wethouder aardbevingsschade.
De problematiek rond aardbevingen en aardbevingsschade is gecompliceerd. Wij hebben daarom
besloten om hier een aparte portefeuille van te maken. Deze portefeuille ligt bij de burgemeester, als
verantwoordelijke voor veiligheid. In zijn netwerk, dat reikt tot in Den Haag, heeft dit geleid tot snelle
regelingen waar inwoners zeer blij mee zijn. De gemeente is in de schadeafhandeling dan wel geen
partij, maar kan bemiddelen waar mogelijk en de burgemeester doet hierin goed werk.
We stellen het presidium voor deze brief onderdeel van de bespreking van het uitvoeringsprogramma
te laten zijn op 25 september. We zijn van harte bereid om dan nader met u in gesprek te gaan.
We hopen op een goede samenwerking in de komende periode.
Met vriendelijke groet
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