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Tijdens de Perspectievennota in juli hebben wij een aantal voor ons 

belangrijke onderwerpen besproken. Bij sommige onderwerpen zijn 

toezeggingen gedaan. Andere onderwerpen zouden we graag nog een keer 

onder uw aandacht brengen. Ook horen wij graag van het college hoe 

zij de komende periode verder invulling aan deze onderwerpen gaat 

geven: 

1. Afvalscheiding gemeentehuis, de toezegging is binnen. Nu nog de 

nieuwe vuilnisbakken? 

2. Klein windmolens in de RES meenemen. Waar staan we nu? 

3. Ons idee voor de mezenkastjes. Wat zijn de ervaringen en ben u 

van plan om er mee door te gaan?  

4. Aan ons idee, waar u mee heeft ingestemd, om een 

waarschuwingsbord aan de Legroweg in Eelde te plaatsen, is nog 

steeds geen gehoor gegeven. Wanneer gaat u deze onveilige 

situatie aanpakken?  

5. Het stoppen van de Toerist Informatiepunten in Vries en Eelde 

en dit geld gebruiken voor De Kop van Drenthe.  

 

Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed 

D66 heeft al vaak aangegeven dat het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed heel belangrijk is (zie ook onze bijdrage bij 

de Perspectievennota). Niet alleen om de energiekosten te verlagen 

en om het energieverbruik te verminderen, maar juist om het goede 

voorbeeld te geven. Wij vragen u daarom 2 dingen:  

6a) Geef concreet aan wat uw duurzaamheidsambities zijn voor uw 

gebouwen?  

6b) Geeft op een inzichtelijke en concrete manier aan welke 

verduurzaamheidsplannen u hebt voor de gebouwen waar u eigenaar van 

bent. 

 

Voorzitter,  

Bibliotheek 

Tijdens de behandeling van de perspectievennota hebben we vragen 

gesteld over de bibliotheek en het cultuurhuis. Deze zijn eind 

september schriftelijk beantwoord. In deze brief werd o.a. 

aangegeven dat pas in het tweede kwartaal 2020 de toekomstplannen 

van de bibliotheek aan de raad voorgelegd zullen worden. We vinden 

het jammer dat dit niet eerder gebeurt, zo duurt de onduidelijke 

situatie, voor de bibliotheek, haar leden en vrijwilligers, te lang 

voort. Terwijl de nieuwe notitie “Bibliotheek kleurt jouw leven” 



waarin de plannen van bieb staan, al enige tijd bij het college 

bekend is. Waarom nog langer wachten! 

 

D66 wil dat u op korte termijn duidelijkheid geeft over de 

toekomstige koers. Zo kunnen we de geruchten stoppen over een 

mogelijke sluiting van een locatie. De bieb kan weer investeren en 

misschien zelf aanspraak maken op subsidies, die zij door de huidige 

financiële situatie is misgelopen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat er vandaag al duidelijkheid geboden 

wordt aan de bibliotheken en de inwoners van Tynaarlo en verzoekt 

het college de voorgenomen bezuinigingen per 1 januari 2022 te laten 

vervallen. Wij zullen dat ook, samen met de PvdA-fractie, een motie 

hiervoor indienen.  

 

Voorzitter, nog een laatste punt. De laatste keren heeft de D66 

fractie veel commentaar gehad op de leesbaarheid en de 

toegankelijkheid van de financiële stukken. We zijn blij dat het 

college deze uitdaging voortvarend en positief oppakt. We vinden de 

bijna paginagrote taartdiagram zeer inzichtelijk en hopen op een 

vervolg. Nog één kleine opmerking: zorg voor begrijpelijk begrippen 

bij de taartdiagram. Weet iedereen die dit leest wat het ‘sociaal 

domein’ is?  

 

 


