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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Beschouwing begroting 2019 en de najaarsnota 2018. 
 
Allereerst voorzitter willen wij aangeven dat wij de stukken goed leesbaar en 
begrijpelijk vinden.  
Het nieuwe college is met mooie ambities aan de slag gegaan en heeft als slogan 
“Samen, open, duurzaam” gekozen. Deze begroting vinden wij weliswaar keurig  
opgesteld, maar we vinden dat de ambities nog niet volledig uit de verf komen. 
Tegelijkertijd stellen we wel vast dat de begroting 2019 genoeg ruimte biedt om 
tijdens de rit die zaken bij te stellen of toe te voegen. Juist doordat de begroting 
conservatief en voorzichtig is opgesteld, is die ruimte er. Waarschijnlijk anticipeert 
het college op de vele onzekerheden, die nog op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de 
mogelijke tekorten op de Jeugdzorg. Ons weerstandsvermogen is nog steeds erg hoog 
en in onze ogen is er dus wel extra financiële ruimte. En voorzitter, niet geheel 
onbelangrijk, als we voor maart 2019  informatie hebben opgehaald bij onze 
inwoners, kunnen er concrete zaken worden ingebracht en kan dit worden 
gerealiseerd binnen de begroting. 
 
Leefbaar Tynaarlo vraagt extra aandacht in het boekjaar 2019 voor veiligheid, wonen, 
zorg, werkgelegenheid en duurzaamheid. 
 
Duurzaamheid is één van de grote uitdagingen voor de aankomende jaren. De 
rijksoverheid legt ons allen op om hard te werken aan verduurzaming.  
Het college omschrijft duurzaamheid op een brede manier, waarbij het in stand 
houden van bijvoorbeeld sociale verbanden, leefbare dorpen en verengingen die een 
structurele en houdbare bijdrage leveren voor de inwoners ook als duurzaam worden 
beschreven. Ik citeer het college verder: Duurzaamheid in de gehele breedte laat zich 
omschrijven als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen”. Duurzaamheid is een samenspel tussen mens, milieu en 
economie; waarbij de hieruit voortvloeiende initiatieven met elkaar in evenwicht zijn 
zodat de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie kan dragen. 
 
Het college is van plan om volgend jaar dit thema verder uit te werken en belooft dat 
de begroting voor 2020 meer concrete uitwerking geeft.  

                                                                                                                             
Secretariaat: 
 
Dingspil 2 
9481 GJ Vries 
E-mail: 
Leefbaartynaarlo@hotmail.com  
IBAN: NL26INGB0004950335 
Web: www.leefbaartynaarlo.nl 



Leefbaar Tynaarlo 

- Pagina 2 van 3 - 

In deze begroting vinden we duurzaamheid wel heel magertjes aangezet. Met 90.000 
euro moet duurzaamheid op de kaart worden gezet. Als we alleen de gemeentelijke 
gebouwen zouden oppakken en onze ambities die vertaald zijn in het coalitie akkoord 
en uitvoeringsprogramma, dan lijkt de uitgetrokken € 90.000 wel erg weinig. Binnen 
het ruimtelijk beheer zal zeker de doorontwikkeling van inzamelen van 
huishoudelijke afval waar we in Drenthe koploper zijn, de doelstellingen uit het 
landelijk programma VANG-Huishoudelijk afval (Vang-HHA) moeten blijven 
worden benaderd. Verder willen we extra aandacht voor het stimuleren van 
duurzaamheidsmaatregelen door woningbouwcorporaties en particuliere 
woningeigenaren/ondernemers. 
Voorzitter, wij kijken uit naar een goed doortimmerde visie op duurzaamheid en 
begrijpen dat het college daar tijd voor nodig heeft, maar wij hopen dat er financiële 
ruimte gevonden wordt om op kleine schaal alvast enige inhoud te geven aan het 
samenspel tussen mens, milieu en economie, bijvoorbeeld door gratis strooizout te 
verstrekken aan inwoners. 
 
Ook zal wat Leefbaar Tynaarlo betreft extra moeten worden geïnvesteerd is het 
sociale domein en groen. We zijn blij dat de mogelijkheden voor o.a. 
starterswoningen in Tynaarlo prioriteit heeft gekregen. Dat bevordert zeker de 
leefbaarheid in onze kernen. 
 
Het is maar, voorzitter, waar je de prioriteiten wilt neerleggen. Leefbaar Tynaarlo 
vindt veiligheid van groot belang. Lezen we de onderliggende stukken over 
veiligheid, dan staat op papier heel wat genoemd. Echter, in de begroting zien we dit 
minimaal terug. Wij denken dat handhaving een bepalende rol speelt binnen de 
leefgemeenschap van Tynaarlo. We zien steeds meer dat onze Boa’s taken van onze 
wijkagenten overnemen. Als wij het veiligheidsgevoel willen blijven voeden en 
preventief willen werken, moeten er minimaal 2 extra BOA'S vast worden aangesteld. 
Hiervoor willen we graag de handen op elkaar krijgen.  
Daarnaast willen we inzetten op samenwerking met en ondersteuning van de scholen 
als het gaat om het inzetten op bewustwording met betrekking tot ondermijning, 
aanpak drugsoverlast, integrale ketenaanpak probleemjongeren en een opleiding 
aanbieden voor bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Daarmee kunnen we misschien ook 
de oplopende kosten op jeugdzorg beheersen. 
 
Dan, voorzitter, zijn wij van mening dat bewegen van jong en oud de samenleving 
veel kan opleveren. Te dikke jonge kinderen, te weinig bewegen van ouderen vertalen 
zich  op langere termijn in extra gemeenschappelijk kosten. Ook hier moet nu extra 
op worden geïnvesteerd. In deze begroting zien wij echter niets terug van 
beweegtuinen, betaalbare tarieven voor sportvoorzieningen of zwemmen. Allemaal 
zaken die kunnen bijdragen aan een gezonde, fitte en voor iedereen toegankelijke 
samenleving.  Natuurlijk voorzitter, dit is een begroting waarmee de kaders worden 
vastgesteld. Toch zouden we genoemde ambities meer financiële smoel willen geven. 
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Dat zou kunnen als we ons weerstandsvermogen verkleinen. Dan komt er geld vrij 
dat we kunnen inzetten op verschillende genoemde onderwerpen. 
 
Wonen is momenteel ook een actueel onderwerp. Er is weinig leegstand en Leefbaar 
Tynaarlo constateert dat er sprake is van een gedeeltelijke mismatch tussen vraag en 
aanbod op onze woningmarkt. Wij vinden dat er daar waar mogelijk ruimte moeten 
worden geboden voor innovatief bouwen, wellicht gecombineerd met zorg. Alle 18 
dorpen en kernen spelen een belangrijke rol bij de vorming van dit soort initiatieven. 
Er zal dus een integraal plan voor de kernen moeten komen in samenspraak met onze 
inwoners. Wij horen graag wanneer deze dorpenronde gehouden gaat worden. 
 
Tot zover 
 


