
De eerste Voorjaars- en Perspectievennota van dit nieuwe college en het is een mooie. D66 is trots 

op de manier waarop dit college naar buiten gaat en samenwerking zoekt met onze inwoners, zoals 

het participatieplan Zuidlaren en bezoeken aan de dorpen/bedrijven. Natuurlijk blijft er nog genoeg 

dingen over die onze aandacht vragen. 

Onze grootste zorg, en waarschijnlijk staat D66 hierin niet alleen, zijn de oplopende kosten van de 

Jeugdzorg en de voorgenomen besparingsmaatregelen. Ons wordt gevraagd geld beschikbaar te 

stellen voor een aantal maatregelen. De onderbouwing van deze maatregelen vinden wij zeer 

summier. Zo is de informatie waarop wij onze goedkeuring moeten baseren minimaal. Wij vragen 

dringend om tijdig/accuraat/structureel geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de 

jeugdzorg. 

De gemeente moet het goede voorbeeld geven, zeker bij duurzaamheid.  Over verduurzaming van 

het gemeentelijk vastgoed vragen wij ons nog steeds af welke concrete acties op korte termijn 

genomen worden. 

Daarnaast verbaast het D66 dat op het gemeentehuis afval nog niet gescheiden wordt. Naar ons idee 

niet het goede voorbeeld. Wij vragen dus om gescheiden afval inzameling ook hier in te voeren. Hoe 

denkt het college over dit plan? 

In het kader van de energietransitie zien wij graag dat de kleine windmolens ook toegestaan worden 

op andere plekken in het buitengebied, dan alleen op boerenbedrijven. Bijvoorbeeld bij 

zandafgravingen of bedrijventerreinen. Zo kan ook in de energiebehoefte worden voorzien op 

plekken waar zonne-energie niet mogelijk is. Hoe staat het college hierin? 

D66 vraagt het college om de regie te pakken in het Centrum van Eelde. “Eelde” is namelijk niet af én 

er zijn conflicterende initiatieven die vragen om regie. Zorg voor goed overleg, neem alle inwoners en 

haar klachten serieus. Hoe staat het college tegenover onze oproep om regie te nemen. Daarnaast 

vragen wij om een variatie aan bomen aan te planten rond de parkeerplaats in Eelde, niet alleen als 

verfraaiing, maar ook voor CO2 reductie en -opslag. 

De bibliotheek, Ol Eel en Nieuw Leven willen naar het Dorpshuis /De Notenkraker verhuizen. 
Daarvoor zullen deze panden verbouwd moeten worden. Momenteel is het niet duidelijk wat de 
investerings- en exploitatiekosten zullen zijn. D66 is van mening dat deze partijen niet hoeven bij te 
dragen in de verbouwingskosten en moeten de exploitatie kosten lager zijn dan ze nu hebben. Is het 
college het eens met D66?

In 2016 heeft de raad een motie aangenomen, dat het college opdroeg samen met de bibliotheek 
met plannen te komen om het transformatie door te voeren. Kunt U de stand van zaken mededelen?

De Toeristische Informatie Plekken zijn niet meer van deze tijd. De budgetten hiervoor kunnen 
daarom beter gebruikt worden om toerisme in Noord-Nederland op een samenhangende manier te 
stimuleren. Wanneer wordt met de TIP’s gestopt en komen deze gelden hiervoor beschikbaar? 


