
Bijdrage van D66 Tynaarlo voor de PPN 2022 

 

In de afgelopen 3 jaar is veel gebeurd. Zo veel dat er nauwelijks tijd is geweest om terug te kijken. 

We renden als politiek maar voort. D66 pleit er voor om als raad ook achterom te kijken en te zien 

wat goed gaat en vooral wat beter kan. Minder rennen; vaker evalueren.   

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De Perspectiefnota die nu voor ons ligt, is 

beleidsarm. Geen nieuwe ideeën en plannen voor de komende jaren. Dat is voor het nieuwe college. 

Maar als politieke partijen kunnen we natuurlijk wel aangeven wat de richting is waarin wij denken 

dat er iets verbeterd/veranderd kan worden. 

Over de financiën voor komend jaar is nog veel onduidelijkheid: de bijdrage van het Rijk aan de 

tekorten op de Jeugdzorg en de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds zijn nu nog niet helder. Elk 

besluit dat we nemen bij de PPN is koffiedik kijken. Daarom vinden we het nu te vroeg om de 

discussie over de hoogte van de OBZ-belasting te voeren. Het terugdraaien van de Motie van 

CDA/D66 is wat ons betreft dan ook niet aan de orde. Wij stellen voor om het gesprek hierover te 

voeren bij de begroting voor 2022.  

De afgelopen jaren is cultuur een ondergeschoven kindje geweest. Sport vinden we schijnbaar 

belangrijk: daar worden we groot en sterk van. Cultuur wordt blijkbaar alleen als kostenpost gezien 

en dus steeds verder wegbezuinigd. Dat cultuur verbindt, dat je er iets van kunt leren, dat je er door 

het zelf te beoefenen ook groot en sterk van kan worden, vergeten we voor het gemak. Dat 

investeringen in cultuur ruimschoots terugverdiend worden doordat er meer toeristen komen en het 

leefklimaat in onze gemeente heel snel omhoog gaat, gaan we aan voorbij. Of het nu gaat om een 

schilder- of danscursus voor demente bejaarden, muzieklessen voor jongeren, het in stand houden 

van bieb en musea, dit alles is heel belangrijk voor onze gemeente. Een van de manieren om cultuur 

te stimuleren is het instellen van een cultuurfonds. Hieruit kunnen grote en kleine cultuurplannen 

gefinancieerd worden.  

Een link van cultuur naar groene dorpen. Momenteel is er veel gaande: nieuwe wijken, bouwplannen 

die (tijdelijk) stilgelegd zijn. Er is dus grond die braak ligt. Het lijkt ons een goed idee om hier samen 

met leerlingen van het Terra Eelde en basisscholen dorpstuintjes aan te leggen.  Wij weten dat deze 

grond niet allemaal van de gemeente is, maar vermoeden dat ontwikkelaars dit zo’n goed idee 

vinden dat ze graag meedoen.  

In de gemeente Tynaarlo wonen enthousiaste mensen met interessante ideeën. Een gemeentehuis 

oogt voor hen soms als een onneembare afstandelijke vesting. Wie benader je waarvoor en hoe 

‘verkoop’ je je plannen in dat gebouw? Daarom willen we dat er meer aandacht komt voor 

inwonersinitiatieven. 


