
Schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld tijdens het debat over het coalitieakkoord 
op 7 juni 2022

Tynaarlo Nu mist concrete plannen, tijdlijnen en deadlines in het akkoord en een betere financiële 
onderbouwing. 

Antwoord: het coalitieakkoord geeft de richting op hoofdlijnen en is geen verzameling van uitgewerkte 
plannen met hun onderbouwing. Die volgen in de loop van deze raadsperiode. Deze coalitie heeft 
geen poging gewaagd om in een paar weken tijd vergaand uitgewerkte plannen te schrijven waarbij de
andere partijen voor vier jaar voor spek en bonen in de raad zitten. 

Spoedzoekers, waar komt het aantal van 12 vandaan? We missen een visie.
Antwoord: Het aantal van 12 komt vanuit de sociale teams. Er loopt nu een pilot, die over een jaar 
wordt geëvalueerd. Er zijn weinig locaties om spoedzoekers te kunnen opvangen, we verwachten 
voorlopig niet meer dan 12 eenheden te kunnen plaatsen. De eenheden zijn niet bedoeld voor 
permanent bewonen, 

Waar, hoe, wie wat, maak de centrumplannen concreet. Zie algemeen antwoord

Proactief opstellen verkoop/aankoop grond en vastgoed. Antwoord: Deze coalitie wil inderdaad een 
actiever grondbeleid. 

Kleine kernen, waarom geen dorpsraden in grotere kernen. Antwoord: De grote kernen vormen veel 
minder een eenheid dan de kleine kernen, Daarom hier inzoomen op wijken en buurten.. Zie 
Omgevingsvisie: de dorpsraden moeten zelf wat ruimte krijgen en verder een korte lijn met de 
gemeente hebben. Er is regelmatig contact. 

Voor welk probleem is plaatsnemen in de raad van toezicht van st. Baasis een oplossing? Antwoord: 
Het openbaar onderwijs is met Stichting Baasis op afstand gezet, maar de gemeente blijft 
eindverantwoordelijk. In het verleden zijn we te vaak verrast door negatieve ontwikkelingen, 
Momenteel is de samenwerking goed. We zoeken in samenwerking met de rvt naar een vorm waarbij 
we kunnen borgen dat we tijdig weten van er speelt. 

Wat is de visie op scholenbouw? Antwoord: De gemeente Tynaarlo financiert de bouw of 
vernieuwbouw van scholen volgens de rijksnormen. Het schoolbestuur is daarbij bouwheer. De norm 
is gebaseerd op de leerlingenprognoses, die we zodanig interpreteren dat er niet op korte termijn al 
tijdelijke huisvesting nodig is. Momenteel worden in Zuidlaren de basisscholen aangepakt en is in 
Eelde nieuwbouw voor de Mariaschool in voorbereiding. De coalitie ziet mogelijkheden om anders te 
kijken naar prognoses en is voor flexibel bouwen.

Wat is de reden van veiligheidsbeleid voor LHBTQI+ inwoners, dat moet beleid zijn voor alle inwoners.
Antwoord: Er is al een veiligheidsbeleid voor alle inwoners, Lhbtiq+ inwoners kunnen worden 
geconfronteerd met bijzondere onveilige situaties vanwege hun geaardheid; daar wil de coalitie dus 
ook bijzondere aandacht aan geven. 

Sociaal domein: mist concretisering, nog meer kaders. Er is een preventieakkoord met de huisartsen. 
Er gebeurt helemaal niets mee. Hoe zit het met de uitvoering.. Antwoord: De coalitie herkent zich niet 
in deze uitspraken, In onze ogen is deze stelling ook feitelijk onjuist. Bij alle 12 huisartsenpraktijken in 
de gemeente Tynaarlo is een POH'er vanuit het expertise team Jeugd aangesloten. Er wordt volop 
gewerkt aan uitvoering en het college zet zich in om deze uitvoering verder in goede banen te leiden, 
effectief en efficiënt. 

Duurzaamheid; geen meerwaarde helpdesk. Antwoord: De coalitie is van mening dat er een centrale 
plek moet zijn in de gemeente waar burgers/ groepen van bewoners terecht kunnen met vragen en 
suggesties over duurzaamheid. De ervaring is dat inwoners zich in eerste instantie wenden tot de 
gemeente. Hier werken we uiteraard samen met andere initiatieven en organisaties waarnaar we 
eventueel doorverwijzen, 
 
Grondverbruik voor zonnepark is niet wenselijk. Antwoord: Inderdaad wil de coalitie geen goede grond
opofferen voor zonneparken, Wel zal ze zoeken naar mogelijkheden om parken te realiseren op 



plaatsen waar dit geen afbreuk doet. Met alleen zon op dak kunnen we nooit voldoen aan de 
afgesproken inspanningen voor het RES akkoord. De coalitie heeft de voorkeur voor zon op dak en 
andere locaties die geen gebruik van grond met zich meebrengen. Daarnaast kan de beperkte ruimte 
op het energienet wachttijd met zich meebrengen. Daarom is nu starten extra van belang

De heer Pieters: graag wil de VVD constructief meewerken. Dank voor het op tijd verspreiden van het 
coalitieakkoord. Hij stelt de volgende vragen: 

Op pagina 3 worden een aantal opmerkingen gemaakt die de indruk geven een breuk te maken met 
het verleden. Kunnen er een aantal concrete voorbeelden genoemd worden? Antwoord: wij denken 
dat de kernwaarden voor zich spreken. Het geeft de grondhouding weer van waaruit wij willen 
handelen.

Koersvast te willen zijn; kan het beoogde college aangeven wat dit bijvoorbeeld voor de Hoofdweg in 
Eelde betekent? Antwoord: Voor de Hoofdweg in Eelde is een langdurig traject afgelegd waarbij veel 
inbreng van inwoners is verwerkt. De laatste beslissingen betreffen nog de plaatsing en vorm van 
bushaltes, waarna de werkzaamheden kunnen worden begonnen.

De keuze is gemaakt om niet verder te gaan met gebiedswethouders, graag uitleg waar deze keuze is
op gebaseerd. Antwoord: De ervaring leert dat gebiedswethouders weliswaar een goede toegang zijn 
voor burgers met vragen, maar dat vervolgens de vak wethouder het moet overnemen. De contacten 
gaan dan over meer schijven lopen en dat willen we vermijden. We zoeken een vorm waar de 
toegankelijkheid blijft, maar de overdracht beter gaat.

Hoe wordt verder gegaan met participatie? We blijven het participatie noemen omdat Den Haag dat 
oplegt maar hoe en wanneer gaan we uitleggen wat hiermee werkelijk bedoelen? En wat gaan we 
doen met de processen die al opgestart zijn? Antwoord: Zie participatienota, net aangenomen en gaan
we uitvoeren. 

Personeelsformatie: hoe houden we die kwalitatief als kwantitatief. Wat zijn de concrete 
veranderingen die het beoogde college voor ogen heeft? Antwoord: De personeelsformatie is 
onderdeel van de bedrijfsvoering, Het is momenteel steeds moeilijker om medewerkers te werven, de 
gemeente wil zich daarom presenteren als een aantrekkelijk werkgever, dat gaat om 
arbeidsvoorwaarden en beloning,  Maar ook om duidelijke besluitvorming, dat laatste is een 
onderwerp waar college en raad invloed op hebben. In de financiële paragraaf is verder een post 
opgenomen om de organisatie de ruimte te geven voor de uitvoering van nieuw beleid. 

Veiligheid: Er wordt een opmerking gemaakt over spoedzoekers. Waarom is er niet duidelijk 
aangegeven hoe het woningprobleem wordt aangepakt? Antwoord: de woonvisie staat geagendeerd 
voor bespreking in de raad.

Mobiliteit: openbare verlichting; hebben wij iets te zeggen over de openbare verlichting langs 
provinciale wegen. Waarvoor zijn wildspiegels bedoeld? Ter afschrikking van wild of om de wegen 
meer zichtbaar te maken? Antwoord: We twijfelen er niet aan dat er met de provincie valt te 
overleggen over de verlichting langs de wegen waar zij verantwoordelijk voor zijn – als dat al nodig 
mocht zijn. We willen bereiken dat de rand van de weg ook in het donker goed zichtbaar is, dat kan 
traditioneel met reflectorpaaltjes. Wildspiegels vinden we een aardig voorbeeld van een goedkope 
voorziening met meerdere effecten, in dit geval zowel afschrikken van wild als zichtbaar maken van de
wegrand.

Openbaar vervoer; kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met herstel van de oost-west verbinding? Is
er een voornemen om de opgeheven oost-west verbinding te herstellen? 
Antwoord: Dit is een onderwerp dat we graag met het OV-bureau willen opnemen. Wij constateren dat
hier behoefte aan is.

Is er een voornemen om meer te bemoeien met stichting Baasis? Hierover is een amendement 
voorbereid. Antwoord:  Zie opmerking bij Tynaarlo Nu. Dat zou de strekking van een amendement 
kunnen zijn.



Sportaccommodaties: is de investeringsplanning niet actueel? Betekent dit dat er aanvullende 
middelen moeten worden gezocht? Antwoord: De investeringsplanning sport is actueel, u heeft/krijgt 
een overzicht van de huidige voorzieningen. Deze zal echter actueel gehouden moeten worden, er 
komen nieuwe sporten op waar we mogelijk nieuwe keuzes moeten maken. De ruimte hiervoor in de 
huidige investeringsplanning is beperkt.
Accommodatiebeleid: op korte termijn geen plannen voor afstoten. Kunt u aangeven wat dit financieel 
inhoudt en wat de opgave is met betrekking tot energiebesparing? Antwoord: De raad heeft in de 
vorige periode een denkrichting vastgesteld. In de komende periode wordt deze denkrichting 
uitgewerkt en worden ook de gevolgen voor verduurzaming in kaart gebracht. Daarom wordt nu een 
pas op de plaats gemaakt met het afstoten van vastgoed, omdat we gemerkt hebben dat de gemeente
zichzelf vastzet. Bijvoorbeeld de onderwijshuisvesting in Eelde hebben we kunnen organiseren omdat 
we nog oude scholengebouwen beschikbaar hebben.

Sociaal domein: we staan voor grote uitdagingen, wanneer kunnen we concrete voorstellen 
verwachten? Antwoord: Deze collegeperiode. Het beleid t.a.v. minima is reeds vastgesteld. Dit willen 
wij zonder meer continueren.

Ruimtelijke ordening: we willen het college oproepen om met een concrete planning te komen, 
hiervoor zal een amendement ingediend worden. 

Mevrouw Kardol: in het akkoord staan veel ideeën van het oude college maar nog erg vaag. Waarom 
is er niet gekozen voor een duidingsdebat, waarom niet komen tot een raadsakkoord? Antwoord: in de
aanloop naar de verkiezingen is in de herfst van 2021 een informatieavond geweest over andere 
vormen van besturen en het bereiken van overeenkomsten. Aan verdere uitwerking hiervan was geen 
behoefte bij de partijen. De informateur heeft vervolgens geadviseerd deze coalitie te verkennen.  

Kan er inzicht worden gegeven in de prioritering? Bijvoorbeeld in de vorm van een Lange termijn 
agenda. Antwoord: Wij hebben de hoofdstukken van de begroting als leidraad voor het coalitieakkoord
gebruikt. Alle onderwerpen zijn van belang binnen in hun eigen domein. Een prioritering is niet a priori 
gemaakt. Bij het opstellen van de begroting kan een integrale afweging gemaakt worden.

Hoe en wanneer kan er duidelijkheid worden gegeven over de p.m. posten? Antwoord: Bij de 
presentatie van de begroting 2023 verwachten we meer duidelijkheid te hebben, met name van het 
Rijk. Dan zal een groot deel van de pm posten op geld gezet kunnen worden. In de pm posten zitten 
ook meevallers. Verder zitten in de financiële paragraaf ook voldoende buffers om tegenvallende 
posten op te vangen.    

De heer Middendorp: De overeenkomsten tussen de partijen zijn groter dan de verschillen. Waarom is
er dan geen contact gezocht na het eerste gesprek met de informateur? Is dit een voorbode voor de 
komende vier jaar? Antwoord: Wij hebben het advies van de informateur opgevolgd wat betreft 
coalitievorming en geven in ons akkoord nadrukkelijk aan de samenwerking met de andere partijen op
te willen zoeken.

Transferium de Punt; is het niet de provincie die het onderzoek naar nut en noodzaak bestaan? Zijn 
de onderzoeken niet door een onafhankelijk bureau uitgevoerd? Graag een reactie op de oproep om 
ons niet laten leiden door emotie en persoonlijke meningen. Antwoord: De geluiden over een nieuw 
onderzoek komen uit de Staten zelf. Wij wachten de discussie daar af. 


