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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Waarom worden twee kolommen gebruikt, die in wezen de zelfde informatie verstrekken?
Helaas staat er geen legenda bij de tabellen.
Antwoord:
Het toevoegen van een grafische weergave vergroot de leesbaarheid van de tabel.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Betekent “Ja” het item is compleet gerealiseerd?
Antwoord:
Ja betekent dat de acties die voort komen uit de doelstellingen zijn afgerond.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Betekent “in ontwikkeling”, men is bezig het item te realiseren?
Antwoord:
‘In ontwikkeling’ betekent dat men bezig is het item te realiseren. Hierbij kan het proces zich in
diverse fasen bevinden, bijvoorbeeld dus ook de onderzoeks- en afrondende fase.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Betekenen die termen mogelijk iets anders? Zo ja, wat dan wel?
4

Antwoord:
Nee.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Wordt bij de realisatie de situatie op 31 december 2020 aangegeven?
Antwoord:
Ja.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Betekent “ja” bij item 5 van de tabel op pagina 20 dat de doorfietsroute op 31-12 2020 compleet
was gerealiseerd? Zo niet, wat is dan wel de betekenis van “ja” bij dit item?
Antwoord:
Nee, ja betekent hier dat:
Delen van de Doorfietsroute zijn in 2020, conform planning, verder aangelegd. Er blijven nog
een aantal knelpunten over rondom het gebied bij Vriezerbrug en bij de oversteek in de Punt
ter hoogte van de A28. Deze knelpunten worden in 2021 verder uitgewerkt.
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Vraag:

In de hoofdstuk verantwoording ( pag., 13 – 42) staan een aantal tabellen “Realisatie doelstellingen
en verantwoording besluitvorming gemeenteraad”
De twee rechtse kolommen in deze tabellen geven resp. de realisatie en de status aan, van het in de
kolom aangegeven item. De status wordt (op één uitzondering na) aangegeven met een gekleurde
punt met een halo, in oranje of groen. De status wordt (op die zelfde ene uitzondering na)
aangegeven met de term “in ontwikkeling” dan wel de term “ja”.
Betekent “ja” bij item 1 van de tabel op pagina 34 dat de POH functie bij alle huisartsenpraktijken in
Tynaarlo is gerealiseerd? Hoe verhoudt zich dit met de mededeling op pagina 32 dat de POH functie
bij 9 van de 12 praktijken is gerealiseerd? Krijgen de overige 3 geen POH functie?
Antwoord:
Inmiddels staat de teller op 11 aangesloten praktijken. Naar verwachting worden met de laatste
praktijk deze zomer de afspraken geformaliseerd.
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Vraag:

Op pagina 23 bij het item Groningen Airport Eelde staat: In 2020 is door het rijk gesproken over de
herverdeling van het luchtruim en de luchtvaartnota. De gemeente gaat er van uit dat GAE hier een
prominente plaats in krijgt.
Dit citaat levert de volgende vragen op:
Waarin krijgt GAE een prominente plaats? In de herverdeling, in de luchtvaartnota of in beiden?
5

Antwoord:
Het gaat om een prominente plaats na de herverdeling van vluchten over alle luchthavens van
nationaal belang. In de laatste versie van de vast te stellen luchtvaartnota is de positie van GAE
(en MAA) al beter, omdat de één-systeem-gedachte hier een betere plek in heeft gekregen dan
in het eerste ontwerp.
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Vraag:
Op pagina 23 bij het item Groningen Airport Eelde staat: In 2020 is door het rijk gesproken over de
herverdeling van het luchtruim en de luchtvaartnota. De gemeente gaat er van uit dat GAE hier een
prominente plaats in krijgt.
Dit citaat levert de volgende vragen op:
Op basis van welke feiten en gegevens gaat de gemeente uit van die prominente plaats?
Antwoord:
Op basis van de laatste versie van de vast te stellen luchtvaartnota en de informatie uit de
gesprekken die de demissionaire minister met onder andere de gedeputeerden van Drenthe en
Groningen heeft gevoerd.
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Vraag:
In de 2e alinea van pagina 33 wordt over beschermd wonen het volgende gesteld:
Op 1 januari 2022 worden alle individuele gemeenten verantwoordelijk voor de instroom van nieuwe
cliënten in Beschermd Wonen. Tot die tijd ligt deze verantwoordelijkheid bij centrumgemeenten. Een
financieel ingroeipad van 10 jaar zorgt ervoor dat de middelen voor Beschermd Wonen bij de
centrumgemeenten afgebouwd worden en bij de individuele gemeenten opgebouwd worden. De
precieze financiële consequenties zijn nog niet bekend. De vraag die hieruit volgt is:
Het moet toch duidelijk zijn hoeveel Beschermd wonen indicaties zijn afgegeven in de afgelopen
jaren in Tynaarlo. Hoe kan het dan dat de precieze financiële consequenties nog niet bekend zijn?
Antwoord:
De onzekerheid wordt veroorzaakt door meerdere factoren, zo wordt op dit moment nog gewerkt
aan de exacte herverdeling van de hiervoor bestemde rijksmiddelen. Aanvullend zijn er diverse
wetswijzigingen waarvan bekend is dat ze financiële gevolgen hebben, maar waarvan nog niet
bekend is hoe ze in de praktijk gaan uitpakken. Denk hierbij aan het woonplaatsbeginsel en de
overheveling van taken van Beschermd wonen naar de Wlz. Daarnaast wordt nog gewerkt aan
de wijze waarop wij regionaal omgaan met de herverdeling, op welke wijze blijven wij
bijvoorbeeld met elkaar samenwerken.
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Vraag:
De opmerkingen over de Omgevingsvisie op pagina 40 worden op pagina 41 woordelijk herhaald,
maar nu als toelichting op afwijkingen.
Wat is de afwijking of zijn de afwijkingen?
Antwoord:
De afwijking betreft het feit dat de geplande fysieke bijeenkomsten vanwege corona zijn
geannuleerd. Het heeft tijd gekost om dit op alternatieve wijze (digitaal) te organiseren. Hierdoor
heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de planning voor dit deel van het proces om te
komen tot een Structuurvisie. De verwachting is nu dat wij uw raad eind dit jaar de Structuurvisie
ter vaststelling aan kunnen bieden.
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Vraag:
Op pagina 56 staat, bij het item Datalekken, als laatste zin: Het risico van datalekken kan leiden
tot omvangrijke boetes.
Wat is de bedoeling van deze zin? Deze zin is complete onzin. Het datalekken kan leiden tot
omvangrijke boetes, maar niet het risico. Risico’s zijn gekoppeld aan alles wat er in het leven
gebeurt en wie de risico’s weet te vermijden, heeft ook geen last van de nadelige gevolgen.
Antwoord:
Tekstueel klopt de opmerking dat risico niet leidt tot boetes, maar we moeten onze ogen
vooral niet sluiten voor datalekken en de daar aangekoppelde boetes, evenals dat we onze
ogen niet moeten sluiten tegen cybercrime.
6

13
Vraag:
Op pagina 67 in de staat van opgenomen geldleningen staat onder Financiering algemeen een
lening met nummer BNG 80897, gerelateerd aan een raadsbesluit van 27-07-93. Dat besluit is
genomen voor de stichting van de gemeente Tynaarlo.
Van welke voormalige gemeente is deze lening een erfenis?
Antwoord:
Het betreft een lening van de voormalige gemeente Vries t.b.v. de Sporthal.
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Vraag:
Het taakveld samenkracht en burgerparticipatie (pagina 161) heeft een voordelig resultaat van
per saldo € 400.000. Dit voordeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 62.000 en een
voordeel op de baten van € 462.000.
Personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie Er is door een onderuitputting van het
budget sprake van een voordeel op de personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie van €
249.000. Het betreft hier een incidenteel voordeel dat met name is ontstaan doordat de
beschikbare vacatureruimte (inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte
binnen de sociale teams op te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden. Daarom
deze vragen:
Om hoeveel formatieruimte gaat het hier?
Antwoord:
Rekenkundig betreft dit ruwweg 3fte op jaarbasis.
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Vraag:
Het taakveld samenkracht en burgerparticipatie (pagina 161) heeft een voordelig resultaat van
per saldo € 400.000. Dit voordeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 62.000 en een
voordeel op de baten van € 462.000.
Personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie Er is door een onderuitputting van het
budget sprake van een voordeel op de personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie van €
249.000. Het betreft hier een incidenteel voordeel dat met name is ontstaan doordat de
beschikbare vacatureruimte (inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte
binnen de sociale teams op te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden. Daarom
deze vragen:
Wat heeft dat betekend en/ of betekent het nog steeds voor de werkdruk van bestaande
formatie?
Antwoord:
Die werkdruk is onverminderd hoog. In de zomer 2021 wordt gewerkt aan een herschikking
van formatie versus opgave met als doel een gezonde werkverdeling.
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Vraag:
Het taakveld samenkracht en burgerparticipatie (pagina 161) heeft een voordelig resultaat van
per saldo € 400.000. Dit voordeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 62.000 en een
voordeel op de baten van € 462.000.
Personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie Er is door een onderuitputting van het
budget sprake van een voordeel op de personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie van €
249.000. Het betreft hier een incidenteel voordeel dat met name is ontstaan doordat de
beschikbare vacatureruimte (inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte
binnen de sociale teams op te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden. Daarom
deze vragen:
Hoe kan het dat de vacatureruimte niet gevuld kon worden?
Antwoord:
In sommige gevallen is zeer specifieke kennis en kunde nodig. Zeker in het Sociaal Domein
is geschikt personeel met deze specifieke kennis en kunde érg gewild en daardoor schaars.
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Vraag:
Het taakveld samenkracht en burgerparticipatie (pagina 161) heeft een voordelig resultaat van
per saldo € 400.000. Dit voordeel bestaat uit een nadeel op de lasten van € 62.000 en een
voordeel op de baten van € 462.000.
Personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie Er is door een onderuitputting van het
budget sprake van een voordeel op de personeelslasten samenkracht en burgerparticipatie van €
249.000. Het betreft hier een incidenteel voordeel dat met name is ontstaan doordat de
beschikbare vacatureruimte (inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte
binnen de sociale teams op te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden. Daarom
deze vragen:
Wat is het effect van te weinig formatie t.a.v. Samenkracht en Burgerparticipatie?
Antwoord:
Ondanks hoge werkdruk liggen beleidsdoelstellingen op koers. Echter, dit is wel een situatie
waarbij de druk op de personele situatie een aandachtspunt betreft.
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Vraag:
Het taakveld 6.2 wijkteams (pagina 162) heeft een voordelig resultaat van per saldo € 335.000.
Dit voordeel bestaat volledig uit een voordeel op de lasten. Het betreft hier een incidenteel
voordeel van € 261.000, dat met name is ontstaan doordat de beschikbare vacatureruimte
(inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte binnen de sociale teams op
te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden en door het in dienst nemen van een
aantal medewerkers die voor heen ingehuurd werden.
Ook hier een enorm financieel voordeel mede omdat de beschikbare vacatureruimte niet
gerealiseerd kon worden. Daarom deze vragen:
Om hoeveel formatieruimte gaat het hier?
Antwoord:
Rekenkundig betreft dit ruwweg 3fte op jaarbasis.
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Vraag:
Het taakveld 6.2 wijkteams (pagina 162) heeft een voordelig resultaat van per saldo € 335.000.
Dit voordeel bestaat volledig uit een voordeel op de lasten. Het betreft hier een incidenteel
voordeel van € 261.000, dat met name is ontstaan doordat de beschikbare vacatureruimte
(inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte binnen de sociale teams op
te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden en door het in dienst nemen van een
aantal medewerkers die voor heen ingehuurd werden.
Ook hier een enorm financieel voordeel mede omdat de beschikbare vacatureruimte niet
gerealiseerd kon worden. Daarom deze vragen:
Wat heeft dat betekend en/ of het betekent het nog steeds voor de werkdruk van bestaande
formatie?
Antwoord:
Die werkdruk is onverminderd hoog. In de zomer 2021 wordt gewerkt aan een herschikking
van formatie versus opgave met als doel een gezonde werkverdeling.
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Vraag:
Het taakveld 6.2 wijkteams (pagina 162) heeft een voordelig resultaat van per saldo € 335.000.
Dit voordeel bestaat volledig uit een voordeel op de lasten. Het betreft hier een incidenteel
voordeel van € 261.000, dat met name is ontstaan doordat de beschikbare vacatureruimte
(inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte binnen de sociale teams op
te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden en door het in dienst nemen van een
aantal medewerkers die voor heen ingehuurd werden.
Ook hier een enorm financieel voordeel mede omdat de beschikbare vacatureruimte niet
gerealiseerd kon worden. Daarom deze vragen:
Hoe kan het dat de vacatureruimte niet gevuld kon worden?
Antwoord:
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In sommige gevallen is zeer specifieke kennis en kunde nodig. Zeker in het Sociaal Domein
is geschikt personeel met deze specifieke kennis en kunde érg gewild en daardoor schaars.
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Vraag:
Het taakveld 6.2 wijkteams (pagina 162) heeft een voordelig resultaat van per saldo € 335.000.
Dit voordeel bestaat volledig uit een voordeel op de lasten. Het betreft hier een incidenteel
voordeel van € 261.000, dat met name is ontstaan doordat de beschikbare vacatureruimte
(inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte binnen de sociale teams op
te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden en door het in dienst nemen van een
aantal medewerkers die voor heen ingehuurd werden.
Ook hier een enorm financieel voordeel mede omdat de beschikbare vacatureruimte niet
gerealiseerd kon worden. Daarom deze vragen:
Wat is het effect van te weinig formatie t.a.v. kwaliteit en rendement van het wijkteam?
Antwoord:
Ondanks hoge werkdruk liggen beleidsdoelstellingen op koers. Echter, dit is wel een situatie
waarbij de druk op de personele situatie een aandachtspunt betreft.
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Vraag:
Het taakveld 6.2 wijkteams (pagina 162) heeft een voordelig resultaat van per saldo € 335.000.
Dit voordeel bestaat volledig uit een voordeel op de lasten. Het betreft hier een incidenteel
voordeel van € 261.000, dat met name is ontstaan doordat de beschikbare vacatureruimte
(inclusief in de voorjaarsbrief bijgeraamd budget teneinde de drukte binnen de sociale teams op
te vangen) niet volledig in 2020 gerealiseerd kon worden en door het in dienst nemen van een
aantal medewerkers die voor heen ingehuurd werden.
Ook hier een enorm financieel voordeel mede omdat de beschikbare vacatureruimte niet
gerealiseerd kon worden. Daarom deze vragen:
Hoe hoog is het incidenteel financieel voordeel dat optreedt als mensen niet ingehuurd worden
maar in dienst genomen?
Antwoord:
De hoogte van een incidenteel financieel voordeel dat optreedt op het moment dat mensen
in dienst worden genomen in plaats van dat ze worden ingehuurd is voornamelijk afhankelijk
van de inhuurconstructie die per medewerker kan verschillen. Zeker in het Sociaal Domein
is geschikt personeel érg gewild en daardoor schaars. Dit heeft tot gevolg dat er vaak bij
diverse bureaus wordt ingehuurd, waardoor de inhuurconstructies van elkaar kunnen
verschillen.
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Vraag:
Er is bij het armoedebeleid (pagina 163) sprake van een voordeel op de lasten van € 80.000. Dit
voordeel bestaat uit een bedrag van € 30.000 voor het niet inzetten van de ontvangen
rijksmiddelen (Klijnsmagelden) voor het kindpakket. Het overige voordeel van € 50.000 is een
incidenteel voordeel door onderuitputting van het budget. Ons college heeft besloten dit voordeel
in te zetten ter dekking van het tekort op het budget voor schuldhulpverlening (taakveld 6.71
maatwerkdienstverlening). Daarom deze vragen:
Naar ons weten zijn er nog steeds ongeveer 225 gezinnen met een zeer laag inkomen die juist
aanspraak maken op Klijnsmagelden. Hoe kan het dan dat de Klijnsmagelden niet benut zijn?
Antwoord:
De zogenaamde Klijnsma gelden zijn incidentele middelen. Zoals het college per brief in
november 2020 aan de gemeenteraad heeft toegezegd, worden deze middelen
gereserveerd voor het kindpakket.
In de beleidsnota Armoedebeleid die na de zomer in de gemeenteraad wordt voorgelegd,
komen we hier op terug.
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Leefbaar Tynaarlo

24
Vraag:
Op blz. 30 staat bij het bibliotheekwerk niets vermeld over de bibliotheek in Vries. Betekent dit dat er
daar geen ontwikkelingen zijn geweest?
Antwoord:
De bibliotheek in Vries is evenals de andere twee bibliotheken wegens Corona veel gesloten
geweest met een aangepaste dienstverlening zoals het bezorgen van boeken aan huis.
25
Vraag:
Op blz. 39 “Woonwijk Ter Borch” wordt vermeld dat het wegdek van de bruggen niet voldoet. Hoe kon
deze schade ontstaan? Is dit voor rekening van de gemeente?
Antwoord:
Het ontstaan van deze schades heeft meerdere oorzaken, deze liggen in het ontwerp, de
technische aanleg en het gebruik van deze bruggen. Gezien het feit dat deze bruggen zijn
overgedragen aan de gemeente de is verwachting dat de herstelkosten voor de gemeente
Tynaarlo zijn.

26
Vraag:
Op blz. 64 “Kredietrisicobeheer” : waarom staat de lening aan GAE hier niet bij en waarom is er geen
hypothecaire zekerheid afgesloten?
Antwoord:
In 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van 1,84 miljoen euro beschikbaar gesteld voor
Groningen Airport Eelde (GAE). Aan de gemeenteraad wordt op 8 juni voorgesteld om een deel
van de eerder toegezegde bijdrage vervroegd betaalbaar te stellen ter overbrugging van de
periode tot er duidelijkheid is over een bijdrage van de rijksoverheid. Uw fractie heeft in reactie
op het verzoek van GAE gevraagd om de andere aandeelhouders en de Raad van
Commissarissen van GAE te informeren dat de gemeente een lening wil verstrekken met de
ondergrond als onderpand. Dit is echter geen raadsbesluit. Mocht de raad op 8 juni of op een
latere datum besluiten dat een lening met onderpand/hypothecaire zekerheid aan de orde is,
dan is dat het moment om dit bij kredietrisicobeheer te vermelden. Op dit moment zien wij hier
nog geen aanleiding toe.
27
Vraag:
Op blz. 70 over de leges: waarom wordt hier niet gekozen voor 100% dekking van de gemaakte kosten,
terwijl dat bij afvalstoffen wel het geval is?
Antwoord:
Daar werken we naar toe in de komende jaren en in dit overzicht geven de huidige stand van
zaken. Bij afval en riool zijn we 100% kostendekkend omdat we hier werken met een voorziening.
28
Vraag:
Op blz. 83 bij de resultaten van de projecten is te zien dat met de verkoop van OBS Paterswolde Noord
een verlies wordt geleden van Euro 5.327. Hoe is dit mogelijk om verlies te lijden terwijl de
projectontwikkelaar hier peperdure huizen weet te verkopen?
Antwoord:
Bij de Jaarrekening 2019 hebben wij per saldo een positief resultaat (winstneming) van
€750.000,- voor deze locatie opgevoerd. Het nu in de Jaarrekening 2020 opgenomen “verlies”
betreft nog gemaakte verkoopkosten na afsluiting boekjaar 2019.
29
Vraag:
Kunnen Rijksbijdragen zoals bijvoorbeeld het coronasteunpakket worden teruggevorderd/verrekend
door het Rijk als de gemeente deze niet of gedeeltelijk heeft besteed?
Antwoord:
10

Voor de rijksvergoedingen die de gemeente ontvangt voor de uitvoering van de TOZO vinden
afrekeningen plaats, het betreft hier een zogenaamde specifieke uitkering. De bedragen van de
TOZO worden 1 op 1 doorbetaald aan de WPDA. De afrekeningen die plaatsvinden worden dus
ook verrekenend met de WPDA.
De rijksmiddelen die de gemeente krijgt via de algemene uitkering of de decentralisatie- of
integratie-uitkeringen zijn vrij besteedbaar en hoeven dus niet worden terugbetaald.

11

CDA

30
Vraag:
Pag 13: Gebiedgericht werken.
Er zijn in drie kernen pilotprojecten tav gebiedgericht werken. Welke zijn dat?
Antwoord:
De pilot gebiedsgericht werken is gestart in Vries, Zuidlaarderveen en Eelderwolde. Een project
waaraan gewerkt wordt is de herinrichting van de brink in Vries, dti doen wij in samenwerking
met Boermarke. Ook wordt in dit verband gekeken naar een passende ontsluiting van de
Onlanderij in Eelderwolde. Voor Zuidlaarderveen zijn op dit moment nog geen concrete
projecten, wel goede intenties.
31
Vraag:
Pag 13:
U stelt dat de gemeente steeds meer ambassadeur van ontwikkelingen en kansen en verbinder van
partijen is.
Kunt u daar, naast Vries Zuid, andere voorbeelden van noemen waaruit dit blijkt?
Antwoord:
Anderde voorbeelden zijn de Omgevingsvisie (zoals al genoemd), het accommodatiebeleid
Zuidlaren, de kadernota Sociaal Domein, diverse herinrichtingen zoals de Hoofdweg
Paterswolde en de aanpassing van de Groningerstraat in Westlaren.
32
Vraag:
Pag 38:
Over vrijkomende maatschappelijke locaties: u stelt dat in Eelde Paterswolde de SEW de voorkeur
heeft voor de locatie OBS de Kooi.
Deelt u die voorkeur en zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Wij delen deze voorkeur. Vorig jaar hebben wij de nota (vrijkomend) Maatschappelijk Vastgoed
geactualiseerd. Hierin staat aangegeven dat wij besprekingen willen voeren met SEW voor
woningbouwontwikkeling. Deze besprekingen zijn inmiddels gestart.
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Vraag:
Pag 38:
U schrijft dat u voor de Bladergroenschoollocatie onder meer nadere verkoopgesprekken voert met de
Stichting Knarrenhof.
Met wie nog meer?
Met welk doel?
Wat is de status en stand van zaken van alle gesprekken?
Antwoord:
Ook voor deze locatie hebben wij vorig jaar in de door ons college geactualiseerde nota
(vrijkomend) Maatschappelijk Vastgoed aangegeven in gesprek te willen gaan met SEW en
eventueel een derde-ontwikkelaar. Na bespreking in uw raad van deze nota zijn wij
verkoop/ontwikkelbesprekingen gestart met de St. Knarrenhof voor realisatie van hun
woningbouwconcept op die locatie. St. Knarrenhof werkt aan een schets voor een concrete
invulling van deze locatie. Inmiddels heeft de St. Knarrenhof contact gelegd met de SEW om de
mogelijkheid voor gezamenlijke ontwikkeling van de locatie te verkennen.
34
Vraag:
Pag 39: Ter Borch:
Wanneer is het herstelplan / kostenraming tav de bruggen gereed?
Antwoord:
De verwachting is dat dit voor het eind van 2021 gereed is.
35
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Vraag:

Pag 39: Rietwijk Zuid:
wie betaalt het verleggen van de kabels?
Antwoord:
Hierover wordt momenteel door ons college bestuurlijk overleg gevoerd.
36
Vraag:
Pag 93: Keizerlibel:
Hoe kan het gebeuren dat de woningen te ver naar voren zijn gebouwd?
Antwoord:
De ontwikkelaar heeft gevraagd het Kadaster opdracht te mogen geven voor het uitzetten van
de kavels. Die toestemming hebben wij gegeven en daarbij zijn de te gebruiken (juiste)
coördinaten verstrekt. Deze werkwijze volgens wij wel vaker. In dit geval heeft de ontwikkelaar
andere coördinaten doorgegeven voor het uitzetten dan welke wij hadden verstrekt. Dit is niet
aan ons of het Kadaster meegedeeld. De percelen zijn daarna omheind met bouwhekken. Dat
de woningen verder naar voren werden gebouwd werd onze inspecteurs pas duidelijk toen de
woningen al in aanbouw waren. Op dat moment was herstel niet meer mogelijk.
37
Vraag:
Pag 93: Keizerlibel:
Hoe kan deze fysieke fout alsnog recht doen aan het bedachte fysieke beeld? De misplaatsing sluit dat
toch uit?
Antwoord:
We zijn in overleg met de ontwikkelaar en de eigenaren van de woningen om te kijken hoe we,
ook in het belang van de andere bewoners van De Keizerlibel, toch in het openbaar gebied
zoveel mogelijk recht kunnen doen aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Dat dit eindresultaat
niet volledig in overeenstemming is met het oorspronkelijke ontwerp mag duidelijk zijn.
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Vraag:
Pag 90: Biodiversiteit:
wat is er (in de geest van het beheerplan) wel gedaan aan biodiversiteit?
Antwoord:
In het afgelopen jaar zijn daar waar wij met de bermen bezig zijn geweest, deze bermen
ingezaaid met bloemrijke kruidenmengsels. Daarnaast zijn we in het beheer op de plekken waar
het kan overgestapt op maaien, gras laten liggen en daarna ruimen. Dit gaan we in de komende
jaren uitbreiden. Ook wat betreft het aanplanten wordt steeds meer gekeken naar inheems
materiaal een grotere variatie.
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Vraag:
Pag 90:
Invasieve Exoten:
wat is er (in de geest van het beheerplan) wel gedaan aan de bestrijding van invasieve exoten?
Antwoord:
Vorig jaar is het beheerplan rondom Invasieve exoten vastgesteld, daarvoor waren we al bezig
om waar mogelijk de belangrijkste locatie in beeld te brengen. Voor 2021 zijn er middelen
beschikbaar gesteld voor het intensiever inventariseren, het beheer en voorlichting.
40
Vraag:
Pag 104: De monumentencommissie adviseert bij vergunningverlening.
Wordt deze commissie ook ingezet bij het opstellen van bestemmingsplannen?
Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
De taken van de monumentencommissie staan vermeld in de Erfgoedverordening Tynaarlo
2010. De monumentcommissie heeft een wettelijke adviestaak bij de aanwijzing tot een
beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. De bescherming van een gemeentelijk dorpsgezicht
moet worden vastgelegd in een bestemmingsplan. In de verordening staat vermeld dat het
college voor een dergelijk bestemmingsplan voor de vaststelling advies vraagt aan de
monumentencommissie. Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een bouwplan voor
een monument dan wordt de commissie betrokken bij het vooroverleg over het bouwplan en de
vergunningverlening.
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Voor bestemmingsplannen waarbij geen bouwplan voor een monument speelt en geen
beschermd dorpsgezicht aangewezen wordt, wordt geen advies gevraagd aan de
monumentencommissie. Zij hebben hierin geen wettelijke taak. De structuurvisie Archeologie en
de structuurvisie Cultuurhistorie vormen een goede basis voor het beschrijven van de aanwezige
waarden in het betreffende plangebied en geven daarnaast handvaten hoe met deze waarden
moet worden omgegaan.
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