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Na de magere jaren in de periode 2014-2020 zijn nu (weer) de vette jaren aangebroken bij 

de gemeente Tynaarlo. O.a. doordat de rijksoverheid nu veel meer geld uitgeeft, hebben wij 

als gemeente ook veel meer geld te besteden.  Dat is natuurlijk fijn om te zien: het geld 

klotst bijna tegen de plinten op. En dit college geeft het vaak aan de juiste dingen uit: meer 

geld voor vitaal platteland, biodiversiteit en bijvoorbeeld jongerenraad. We zijn ook blij dat 

dit college de ingezette weg op het op gebied van cultuur doorzet. Onze complimenten aan 

de wethouder cultuur hiervoor. Wij wachten met spanning om de nieuwe cultuurnota begin 

2023.  

Maar we hebben ook kritiek op deze begroting: veel plannen zijn niet of slecht onderbouwd. 

Dit geldt wat ons betreft voor alle plannen in het domein van M+M. Wij vragen ons 

bijvoorbeeld af wat er uiteindelijk over is gebleven van de maatregelenpakketten 1 en 2? 

Kan het college ons daarover informeren?   

Wat we verder missen is de vraag hoe dit college denkt om te gaan met de toekomstige 

tegenvallende inkomsten. Straks als, de zogenaamde trapop, trapaf systematiek verdwijnt 

en de herijking van het gemeentefonds ingevoerd is, zullen onze inkomsten tegenvallen.  

Daarnaast loopt de cash cow die ons de laatste jaren van veel geld voorzag, de gronduitgifte 

van TerBorch, op z’n eind. Hoe kijkt het college hiernaar?  

Als je het nu financieel goed hebt, zorg dan ook dat je NU investeert. En dan vooral in 

duurzaamheid. Dat verdient zich in deze tijd snel terug. Wij vragen al 4 jaar om de 

duurzaamheidsplannen voor het gemeentelijk vastgoed, de gemeentewerf en de 

gemeentelijke voertuigen. Ook voor 2023 e.v. zijn de plannen vaag. Als je je tractie 

verduurzaamt zullen er zonnepanelen moeten liggen op de daken om de elektrische 

voertuigen van groene stroom te voorzien. En als er zonnepanelen zijn, zorg dan ook dat de 

warmtepompen aangesloten zijn. Anders raak je de opgewekte stroom niet kwijt. Zorg dat 

deze planning goed klopt en zoals het nu in de begroting staat, levert het problemen op. Wij 

dienen hierover daarom een motie in om dit aan te passen.  



Veel inwoners van Tynaarlo maken zware tijden door. Vooral mensen die het financieel niet 

breed hebben, hebben het zwaar. Daarom willen wij de groep die in aanmerking komt voor 

de energietoeslag groter maken. Gelukkig wordt hiervoor een motie ingediend, anders 

hadden wij dit gedaan. Wij zijn benieuwd hoe het college hier naar kijkt.  

Door de toegenomen armoede is er nog een ander probleem ontstaan: de menstruatie-

armoede. Meisjes en vrouwen in deze situatie hebben soms geen geld voor 

menstruatieproducten. Terwijl ze hier toch 1x in de vier weken behoefte aan hebben. 

Daarom dienen wij een motie in waarbij wij het college oproepen zich aan te sluiten bij het 

Armoedefonds. Voor meer info hierover: Kijk op Stichting Armoedefonds.  

Rijdend naar dit gemeentehuis valt ons op dat de toegangsroute allesbehalve biodivers is. 

Terwijl het college beweert dat: “Biodiversiteit, als onderdeel van duurzaamheid, een van de 

speerpunten is van onze gemeente”. Dus, maak van het voorterrein een biodivers paradijs als 

uithangbord van de duurzaamheidsvisie van deze gemeente. Met bloemenweides, 

wateropslag, fruitbomen/-struiken en nog veel meer. Hoe kijkt het college hiernaar?  

De afstand tussen inwoners en de gemeente is groot. Elke keer als wij het gemeentehuis 

binnenkomen voelen ook wij dit. Je komt in een kantoorpand waar gewerkt wordt, niet een 

plek waar inwoners zich thuis voelen. Het is niet een echt gemeenteHUIS. Dit klopt natuurlijk 

niet. Het moet een plek zijn waar inwoners zich prettig moeten voelen: waar gemeente, 

politiek en inwoners elkaar ontmoeten. Wij vragen het college: denk de komende tijd eens 

na hoe je kunt zorgen dat ons gemeentehuis een laagdrempelige plek wordt waar mensen 

elkaar en ons kunnen ontmoeten. Denk dan aan een koffiehuis op de begane grond, of maak 

ruimte voor de bieb en het taalhuis. Laat het gemeentehuis een plek zijn waar inwoners 

graag komen (motie).   

 


