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Mdv,

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voorjaarsnota 2019. We hebben 
geconstateerd dat het negatieve begrotingsresultaat van 105.000 is omgebogen naar 
een positief resultaat van 224.000. De financiële aanpassingen leidend tot dit verschil 
worden goed verklaard; de afwijkingen in de voortgang van de werkzaamheden 
minder goed. Een van de redenen daarvoor is dat aan de begroting 2019 geen 
perspectievennota ten grondslag lag, dat veel beoogde doelstellingen in de begroting 
niet Smart beschreven worden, en dat kengetallen ontbreken. We hebben daar bij de 
begrotingsbehandeling 2019 en jaarrekening 2018 ook al op gewezen. 
Gemeentebelangen kan instemmen met de bestemming van het resultaat en de 
aanpassing van en het instellen van de voorgestelde kredieten. 
 
Wat de perspectievennota aangaat, willen we opmerken dat we niet gecharmeerd zijn 
dat die, in tegenstelling tot andere jaren, geen toelichting per hoofdstuk bevat, maar 
enkel focust op de accenten van het College-uitvoeringsprogramma en dat slechts 
het accommodatiebeleid, de Omgevingswet en de Omgevingsvisie, Duurzaamheid, 
het sociaal domein en het Fietspaden, Wegen en Knelpuntenplan nader toegelicht 
worden.
Ook ontbreekt het opnieuw aan kengetallen en worden de doelstellingen weer niet 
Smart geformuleerd. Zo kunnen we als Raad onze controlerende rol onvoldoende 
uitvoeren. Bij het accommodatiebeleid bijv. moeten we het doen met de opmerking 
wij brengen de wensen in beeld en vertalen deze waar mogelijk met in achtneming 
van het vertrek van het Harens lyceum in een herzien plan voor het AB Zuidlaren.

Gemeentebelangen stelt voor om na realisatie van de Sporthal in Groot Veen in 
Eelde sporthal De Marsch ter beschikking te stellen voor de opbouw van 
Corsowagens. Verschillende corsowijken kampen steeds weer met opbouwplek 
problemen. Bij gebruik van De Marsch zouden zeker 4 Wijken onder dak 
gebracht kunnen worden en hun problemen blijvend opgelost zijn. 

Wat de herinrichting van de Hoofdweg Eelde/Paterswolde en het fietspad 
Hunnebedstraat Tynaarlo betreft, zijn we er nog niet echt gerust op dat deze twee 
met voorrang in 2020 worden opgepakt. Het voorstel dat er nog een afweging 
gemaakt moet worden over de kapitaalslasten roept vragen op. 
Wat de verdere ontwikkeling van de Fietssnelweg aangaat zijn we van mening dat er 
tot nu toe in onvoldoende mate met belanghebbenden gecommuniceerd is. Dit kan 
en moet beter.

Het participatieproces Centrum Zuidlaren baart ons zorgen. Zowel over het verloop 
als de voortgang van het proces. Het dossier loopt vertraging op en het proces 
verloopt minder open en transparant als eerst werd gesuggereerd.
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Tynaarlo is voor de 2e keer achtereen de minst bedrijfsvriendelijke gemeente. 
Communicatie blijkt hierbij een belangrijke factor. Dat communicatie niet altijd goed 
verloopt en de ondernemers zich niet gehoord voelen bleek 3 juli j.l  weer bij de 
presentatie van de alternatieve Centrumplannen Eelde. De communicatie rond de 
afwikkeling van de werkzaamheden in Eelde was ook ondermaats.
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