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Mdv, 
 
Vooruitzien in onzekere tijden, als thema van de perspectievennota.  
Er bestaan onzekerheden over de rijksbijdragen. De herverdeling van het 
Gemeentefonds pakt fors nadelig voor Tynaarlo uit, en de tekorten in het Sociaal 
Domein zijn nog steeds niet opgelost. De inkomsten uit grondverkoop nemen af. Uit de 
plannen voor Vries Zuid en Zuidlaren worden geen opbrengsten verwacht. De 
meerjarenbegroting van onze gemeente staat daardoor onder druk. Ook de 
onzekerheden rond Covid-19 spelen nog steeds.  
Gezien deze onzekerheden en om een volgend college maximaal de ruimte te geven om 
haar eigen beleid uit te gaan voeren heeft het College besloten deze perspectievennota 
beleidsarm te maken. Gemeentebelangen heeft hier begrip voor, maar lastig is het wel: 
reageren op ontbrekende beleidsvoornemens. 
 
Onze gemeente staat al jaren hoog in de top van beste woongemeenten. Door de bank 
genomen zijn onze inwoners zeer tevreden, iets om trots op te zijn. Betekent dit dat we 
op onze lauweren kunnen rusten? Nee, dat betekent het wat Gemeentebelangen 
aangaat zeker niet. Om deze hoge notering te kunnen behouden is steeds weer een 
onverminderde inspanning nodig.  
Gemeentebelangen wil de dienstverlening niet alleen op peil houden, maar constant 
proberen te verbeteren. Immers de wereld staat niet stil en inwoners verwachten van 
ons dat we mee gaan in de ontwikkelingen. Waar het kan moeten we de digitale 
dienstverlening uitbreiden en verbeteren. Spreekt voor zich dat goede en veilige ICT-
faciliteiten hierbij van cruciaal belang zijn. 
 
Inspraak en participatie worden steeds belangrijker. Inwoners willen vooraf betrokken 
worden bij ontwikkelingen, en verwachten ondersteuning bij inwonersinitiatieven. 
Dat vraagt van de gemeente om goed opgeleide en betrokken werknemers.   
 
Gemeentebelangen wil dat het voorzieningenniveau, zeker in de grote kernen, ten 
minste op peil blijft. Bruisende kernen, dat willen wij.  
De staat van onderhoud van onze openbare ruimte, en van de wegen fiets- en 
voetpaden moet op orde zijn. 
 
Van de Gemeente wordt verwacht dat zij haar bijdrage, en waar mogelijk zelfs een 
voortrekkersrol levert aan een duurzame samenleving, klimaatbeheersing en 
energietransitie. Zorgen levert dit voor onze inwoners ook op. Maatregelen moeten wel 
betaalbaar zijn, anders verlies je het draagvlak. 
 
Ook op het gebied van wonen staat er veel te doen voor de gemeente. De woningmarkt 
staat onder druk, niet alleen landelijk, of regionaal maar ook in Tynaarlo. Lange 
wachttijden voor Sociale woningen, weinig doorstromingsmogelijkheden.  
Welke rol pakt de gemeente in de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen? Dit 
vraagt om een snelle uitwerking van de omgevingsvisie en een nieuwe woonvisie. Wat 
voor gemeente willen we zijn? Voor wie gaan we bouwen en waar en hoeveel? Willen 
we de groene long blijven of gaan we mede om het geld voor meer? Dit zijn voor 
Gemeentebelangen enkele van de meest cruciale vraagstukken voor de komende jaren. 


