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Bij alles wat wij doen, stellen wij onszelf de vraag: wat is goed voor Tynaarlo? Wij vinden dat we in
een prachtige gemeente wonen en dat we onze zaken aardig goed op orde hebben. Echter nieuwe
wetgeving vanuit Den Haag maakt het ons wel moeilijk. Het Rijk decentraliseert een aantal taken
naar de gemeenten en bezuinigt daarbij zodanig op de budgetten, dat deze niet meer toereikend
zijn. Net als bijna alle andere gemeenten zoeken wij naar manieren om de begroting rond te krijgen,
zonder zwaar te moeten inleveren op het voorzieningenniveau.
Zo voorzien wij een tekort binnen het Sociaal Domein, met name door de uitgaven voor Jeugdzorg en
de invoering van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp. Het College heeft een
maatregelenpakket gepresenteerd, dat volgens de fractie van Leefbaar Tynaarlo op onderdelen nog
verdere verscherping vraagt. Zo constateren wij dat het aantal kinderen dat valt in de hoogste
zorgcategorie meer dan verdubbeld is. Dit vraagt om extra inspanningen om dit een halt toe te
roepen en daartoe zullen wij samen met andere fracties een motie indienen.
Onze fractie wil niet tornen aan het beleid voor onze minima. Korting op de huidige regelingen in
onze gemeenten zijn wat ons betreft onbespreekbaar. We zijn trots op ons sociale beleid en willen
dit vasthouden.
De inzet op preventie is wat ons betreft een goede keuze. De praktijkondersteuners bij de huisartsen,
de sportcoaches, het behoud van onze bibliotheken, de inzet om nieuwkomers snel te laten
integreren en vooral mee te laten doen in onze samenleving, het samenbrengen van allerlei
verenigingen in een nieuw cultuurhuis in Eelde/Paterswolde…allemaal positieve, mooie
ontwikkelingen, die onze samenleving versterken.
Met name in de kleine kernen verdient de jeugd extra ondersteuning. In samenspraak met de
jongerenraad van Tynaarlo dienen wij met andere fracties een motie in om jeugdsozen vooral in die
kernen mogelijk te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit binnen de hele gemeenschap de
leefbaarheid verbetert.
De toekomst van Tynaarlo is een duurzame toekomst. Onze fractie verwacht dat in de nieuwe visie
op duurzaamheid volop wordt ingezet op het reduceren van uitstoot en opvang van schadelijke
broeikasgassen. Daarnaast dienen samenwerking met kennisinstellingen, participatie van inwoners,
het oprichten van energiecorporaties door en voor eigen inwoners een prominente plek te krijgen.
En dient er te worden gewerkt aan het behoud van landschappelijke waarden en biodiversiteit. Dit
alles met de Tynaarlose maat, want we zijn wel groen maar niet gek!
Tot slot is er in Vries en Zuidlaren perspectief op nieuwe woningen voor starters, krasse knarren en
alles wat daartussen valt. Verheugd constateren wij dat er actief wordt voorgesorteerd op de
verschillende doelgroepen die bediend kunnen worden met nieuwbouw. Wij zijn en blijven zo een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen.

