
 

 

 
 

 
 
 

Algemene beschouwingen 
 
Of het nu gaat om voorzieningen, natuur, winkels, cultuur of sociale aspecten, Tynaarlo is onze 
hooggewaardeerde en ideale woonplek midden in het groene hart tussen Assen en Groningen! 
 
Maar over wonen gesproken: in de perspectievennota wordt wederom met geen woord gerept over 
ouderen- of jongerenhuisvesting. Sterker nog, het woord “jongeren”, “ouderen” of “huisvesting” komen 
samen niet eens voor in dit toekomstperspectief. Dat vinden wij zorgelijk. In een vergrijzende samenleving 
moet in onze ogen voortdurend de focus op zorg en huisvesting van ouderen liggen. Het CDA pleit voor een 
integrale woonvisie waar concepten als een Knarrenhof ruim baan krijgen, maar ook ruime mogelijkheden 
om als mantelzorger voor onze ouders tijdelijk een woonvorm in de tuin te mogen bouwen, zonder gedoe!  
 
We geloven dat er hoe dan ook een verschuiving in de zorg moet plaatsvinden, van marktgestuurd “uurtje 
factuurtje” naar persoonlijke zorg door persoonlijke en betrokken thuis- en mantelzorgers, buren en 
familie. Noaberschap! 
 
Er is daarnaast een ernstig tekort aan woonruimte in onze gemeente. De woningmarkt zit op slot. Er moet 
daarom doorstroming op de woningmarkt komen, onze jongeren en ouderen verdienen geschikte 
woonruimte en we dragen het college op hier vaart mee te maken, dit is voor ons een topprioriteit! 
 
Los van bovenstaande beseffen we ons dat we in financieel onzekere tijden leven, we weten op dit moment 
niet hoeveel geld we vanuit Den Haag krijgen om de grote tekorten in de jeugdzorg aan te vullen en ook de 
uitkomst van het herzien van het gemeentefonds kan flink negatief uitpakken voor de gemeente Tynaarlo. 
 
We zijn daarom van mening dat in deze onzekere tijden het onmogelijk is om beleidskeuzes te maken. 
Wanneer we niet weten of we moeten gaan bezuinigen, óf wat we kunnen besteden is het wijs om een pas 
op de plaats te maken.  
 
De fractie van het CDA Tynaarlo pleit daarom bij de behandeling van de perspectievennota om op dit 
moment géén beleidskeuzes mee te nemen naar de begrotingsbehandeling in het najaar.  
 
Echter, in de perspectievennota sorteert het college voor op het niet uitvoeren van een motie van het CDA 
en D66 om een tijdelijke OZB-verhoging voor slechts één jaar te laten gelden. Het college wil deze 
verhoging structureel in de boeken opnemen. Daar gaan we niet mee akkoord. We komen daarom ook met 
een amendement om dit besluit terug te draaien. Geen politieke keuzes in deze onzekere tijden! 
 
Afrondend, een vraag aan het college en alle raadsfracties: steunt u onze oproep om uiterst terughoudend 
om te gaan met nieuw beleid voordat duidelijk wordt in welke financiële positie de gemeente zich bevindt? 
Zo niet, waar baseert u deze keuze dan op? 
 

“Laten we vertrouwen hebben in de toekomst en 

daarom geduld hebben in het heden”  


