
Leef de ruimte die je krijgt. Samen, open en duurzaam. Met dit motto van de huidige 
coalitie ligt de voorjaarsnota en de perspectievennota van dit college voor. Een stand 
van zaken en een doorkijk naar vooral de begroting van 2020.

De fractie van GroenLinks vindt dat er goede stappen gezet zijn in deze 
collegeperiode. Er vindt een open discussie plaats over de vormgeving van het 
centrum van Zuidlaren. Zorgvuldigheid en betrokkenheid staat voorop. En die 
betrokkenheid is groot. Er komt geen grote supermarkt in Ter Borch. In Vries-zuid 
komt een mooie en duurzame wijk. De uitvoering van de WMO en de jeugdzorg 
wordt nog verder verbeterd. Het geld hiervoor is vooralsnog veiliggesteld. Het VN 
panel in Tynaarlo wordt meer en meer een voorbeeld voor andere gemeenten. Het 
nieuwe afvalbeleid is in uitvoering. Voor kunst en cultuur is weer meer ruimte en geld 
beschikbaar, 

Er is nog veel te doen. 
De energietransitie vanuit de Gemeente leidt nog te weinig tot tastbare initiatieven.. 
Zeker zonnepanelen op het vliegveld en op water, en windturbines bij boerderijen is 
mooi maar niet voldoende. De fractie van GroenLinks roept het college op om niet 
langer te wachten op de RES, maar zelf te beginnen met zonnepanelen à la Midden 
Drenthe en actief  burgerinitiatieven als van Buurkracht en EC Drentsche Aa te 
ondersteunen. GroenLinks is zelf bezig om het gebruik van waterstof in Tynaarlo op 
de kaart te zetten, met een werkgroep, thema-avonden en werkbezoeken.
. 
GroenLinks wil actieve inzet om de biodiversiteit meer te stimuleren en daarnaast 
actieve ondersteuning van de lokale ketens voedselproductie en natuur inclusieve 
landbouw, zoals in Zeyen, 

Tynaarlo is een pracht gemeente om te wonen, maar er is een tekort aan huizen. Er 
is vooral behoefte aan huur- en koopwoningen voor de ”kleine portemonnee” en 
huur- en koopappartementen voor ouderen. Zowel  in Vries Zuid als in de centra van 
Eelde en Zuidlaren liggen daarvoor mogelijkheden.   

In het sociaal domein: Jeugdzorg, WMO en Participatie, hebben we de kinderziekten 
na 4 jaar  overwonnen, maar met name de verhoogde vraag naar  gespecialiseerde 
jeugdzorg, gevoegd bij de onlogische regelgeving, waardoor het toekennen van extra 
fondsen soms weer teniet gedaan wordt door nog bestaande regels, zoals de trap op 
trap af systematiek, maken de financiële situatie in dit domein zorgwekkend. De 
fractie van GroenLinks wil dat hier verandering in komt.  

Mooi dat er nu weer meer ruimte is voor ondersteuning van kunst en cultuur in de 
gemeente Tynaarlo, zoals de subsidie voor Museum de Buitenplaats, de extra 
financiering voor de cultuurcoach en de subsidie van een ton voor de verbetering van 
de toegankelijkheid en de spreiding van de bibliotheken. Zeker voor de bibliotheken 
wil de fractie van GroenLinks dat er meer ruimte komt om deze voorziening in 
Tynaarlo op niveau te houden. 


