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Bij de Najaarsbrief 2022 en begroting 2023 

De ChristenUnie herkent haar eigen programma in deze begroting. Onze kernwaarden zijn sociaal en 

gastvrij, ruimte voor wonen en werken, in balans met natuur en milieu, daarbij de financiën op orde 

met een goed voorzieningenniveau.  

Dankzij de ruimhartige vergoedingen van het Rijk is dat laatste beter gelukt dan eerder verwacht. Het 

totaal ziet er daarom gunstig uit. De keuzes die we in deze begroting maken zijn ingegeven door een 

visie op wat voor gemeente wij willen zijn. Zo wil Tynaarlo de groene long zijn – en blijven - tussen 

Assen en Groningen, met ruimte voor recreatie. Dat staat op gespannen voet met de wens veel 

huizen te bouwen. De bulk van die woningen moet wat ons betreft in de grote buurgemeenten 

komen. Maar er is ook in Tynaarlo behoefte aan woningen, aan allerlei types. Tynaarlo is in trek, 

zodat we het ons kunnen permitteren zelf te bepalen wat we aanbieden. Dure woningen verkopen 

goed, maar daar hebben we ondertussen wel genoeg van. Laten we ons nu vooral richten op kleinere 

en middelgrote woningen voor koop, sociale huur en middenhuur. Daarmee bedienen we een brede 

groep inwoners, starters, senioren of wat ook. Dat onderscheid is niet zo interessant. Een gemengde 

wijk met een natuurlijke opbouw en verloop levert een sociale woonomgeving. Kleinere woningen 

vergen bovendien minder materiaal en energie. 

Bij de overweging of ergens wel of niet gebouwd kan worden is de cultuurhistorie van het gebied 

medebepalend. Hoe is het ontstaan, wat is er mogelijk? Maar ook de waterhuishouding valt 

hieronder. Lang niet elk gebied is geschikt. Een cultuurhistorisch onderzoek, zoals in Zuidlaren is 

uitgevoerd, is een belangrijke onderlegger. We zien uit naar de resultaten van het onderzoek in 

Eelde-Paterswolde en het nog uit te voeren onderzoek in Vries. Vervolgens moet bewaakt worden 

dat bij de bouw en daarna voldaan wordt aan de voorwaarden, zodat niet achteraf zaken hersteld  of 

alsnog vergund moeten worden.  

Bij sociaal zijn hoort ook het omgaan met onze begraafplaatsen en met de nabestaanden. In juni 

2019 is een nieuwe verordening voor het begraven vastgesteld. Tijd voor een evaluatie met aandacht 

voor de kostendekkendheid (hoge tarieven), de situatie met meerdere graven op één naam staan, 

het vroegtijdig ruimen van monumenten en de stand van zaken rond het aanwijzen van historische 

graven. 

De gunstige financiën maken het mogelijk om de voorzieningen op peil te houden of weer op peil te 

brengen (bibliotheken bijvoorbeeld). Een farao kreeg ooit het advies om overschotten uit vette jaren 

te bewaren voor magere. Dat zien we hier terug in het vormen van enkele buffers. Wat daar niet bij 

past is het structureel terugdraaien van een eerdere OZB -verhoging, terwijl er al magere jaren 

aankomen. Een sympathiek gebaar, maar we zien dit liever incidenteel ingevuld met een jaarlijkse 

overweging.  

Tenslotte wenst de ChristenUnie het college, organisatie en raad veel wijsheid en Gods zegen toe bij 

het besturen van deze mooie gemeente Tynaarlo. 

 

Vragen voor college, buiten de te plaatsen bijdrage: 

1. Hoe gaat het college borgen dat deze aspecten erfgoed, toezicht en waterhuishouding goed 

ingebed worden bij de ontwikkeling van bouwlocaties?  

2. Wat betekent het wanneer we 100% kostendekkendheid van grafrechten loslaten?  
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3. Wat zijn de effecten van een gestaffeld tarief (bijvoorbeeld 50% voor een 2e graf en 25% voor 

een 3e of meer)? 

4. Hoe staat het met het onderzoek naar historische graven?  

5. Waarom niet gekozen voor een incidentele aanpassing van de OZB opbrengst voor één of 

meer jaren, in plaats van een structurele? 

 


