



                      RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO  

NJB 2019 en begroting 2020 

Vz, 

In de allereerste plaats een woord van dank aan het 
college en de medewerkers die de goed leesbare stuk-
ken hebben opgesteld. Jaarlijks toch weer een hele 
klus om alles op tijd aan te leveren. 

1-Om te beginnen wil het CDA-Tynaarlo haar zorg 
uitspreken over de situatie in het sociaal domein en 
dan met name de sterk oplopende kosten voor de 
jeugdzorg. 
Ook Tynaarlo is gekort op dit dossier en toch willen 
pal staan voor goede zorg voor kwetsbare mensen. 
We weten dat het college druk doende is om in de 
huidige situatie een mix van maatregelen te treffen 
om op een goed en aanvaardbaar resultaat uit te ko-
men. 
De neiging om burgerlijk ongehoorzaam te zijn en de 
hele zaak naar Den Haag terug te sturen is maar net 
te onderdrukken. 



Het woud van zorgverleners die soms tevens de indi-
caties en doorverwijzingen regelen, baart ons even-
eens zorgen. 
We zien dan ook met belangstelling de inhoud van en 
de voorstellen in de nieuwe kadernota sociaal do-
mein tegemoet. 

2- Vz  

Het CDA vindt het vreemd dat een motie, zoals hier 
in dit huis is aangenomen, niet is uitgevoerd. 
Wat is de reden dat de aangenomen motie van de 
PvdA en het CDA en waar ook GB, GL en LT mee 
instemden tijdens de perspectievennota, inzake sub-
sidie voor de opstartkosten voor 'de Aanloop' niet 
wordt uitvoert? 
De motie verzoekt het college om van 2020-2022 
jaarlijks 27.225 t.b.v deze subsidie op te nemen, ter-
wijl er nu slechts voor 1 jaar dit bedrag is opgeno-
men. 

3-We lezen dat Tynaarlo financieel gesproken nog 
vrij goed de zaken op de rails weet te houden. Dat 
heeft alles te maken met onze goede reservepositie   
en de behouden koers die we al een reeks van jaren 
varen. 



Maar met alle onzekerheden die op ons afkomen, is 
het wat het CDA betreft belangrijk echt op die koers 
te blijven. 

4-Vz, 
Pagina 35 Duurzaamheid 
 Nav de Duurzaamheidsvisie dat in 2020 wordt op-
gesteld. 

Inleiding:Wij hebben begrepen dat er oa een inventa-
risatie wordt gemaakt van gemeentelijk vastgoed een 
gebouwen met een maatschappelijk doel, daar waar 
mogelijk, meer richting 'energie neutraal' te krijgen. 
Ook hoorden we dat er in de duurzaamheids-com-
missie wordt gezocht naar doelen waardoor een extra 
stap zou kunnen worden gerealiseerd. 
Vraag: 
A- zouden semi-maatschappelijke gebouwen ook in 
die 'extra stap' kunnen worden betrokken? 
Te denken valt aan bijvoorbeeld sportgebouwen, 
zwembaden en buurtgebouwen die niet meer onder 
gemeentelijk beheer vallen. 

B-  
Toen wij onlangs aanwezig waren bij het 50 jarig ju-
bileum van zwembad Lemferdinge, hoorden wij dat 
het goed mogelijk is om zwembad Lemferdinge snel 
energie neutraal te krijgen. 



Zouden dit soort ideeën kunnen passen in de gedach-
te van de 'extra stap' richting energie neutraal Ty-
naarlo? 

5- 
Vz, 

Zoals u heeft meegekregen, maakt de fractie van het 
CDA zich al langere tijd zorgen over het wel en wee 
van het scholen complex Groote Veen te Eelde-Pa-
terswolde. We hebben aangaande het hoge verwachte 
leerlingenaantal de volgende vraag: 
We lezen als antwoord op onze schriftelijke vraag 
dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van tijde-
lijke extra huisvesting, net nu nadat het nieuwe scho-
lencomplex is opgeleverd. 
Vraag: betekent deze extra huisvesting ook extra kos-
ten en zo ja, komen deze voor vergoeding in aan-
merking of komt eventueel extra budget ten laste van 
de gemeente? 

Tot zover VZ in de eerste termijn. 


