
Najaarsbrief

De najaarsbrief is vooral een opsomming van noodzakelijke begrotingsbijstellingen, 

voortgangsrapportage en voorstellen voor de bestemming van geld dat is overgebleven. 

Over de voortgangsrapportage hebben we de volgende vragen: 

1. U hebt besloten om de proef met een bushalte bij bedrijventerrein Vriezerbrug niet uit te 

voeren. Hoe gaat u dan bewijzen dat de bereikbaarheid van onze gemeente flink verbeterd 

wordt met de aanleg van enkele kleine transferiums? 

2. Tynaarlo heeft ervoor gekozen om deel te blijven nemen aan de Toekomstagenda Regio 

Groningen Assen. Daarbinnen is afgesproken dat eerst de al bestaande bedrijventreinen 

worden gevuld. Zo heeft Tynaarlo nog volop ruimte op bedrijventerrein Ter Borch. Waarom 

wil het college dan toch onderzoeken of uitbreiding van bedrijventerrein Vries gewenst is?

3. Over de Regionale samenwerking gesproken, welke plannen voor woningbouw heeft u 

ingeleverd in het kader van de verstedelijkingsstrategie?

4. en op basis waarvan zijn die plannen gemaakt?

5. U wilt inzetten op versteviging van recreatie en toerisme. Welke concrete stappen heeft u 

daarvoor in deze periode al gezet?

6. U gaat de verschillende woonwijken een eigen budget geven. Daarmee kunnen inwoners 

hun eigen ideeën uitvoeren. U wilt dat, omdat u sociale verbanden belangrijk vindt. Wat 

heeft u hier al aan gedaan?

7. U wilde al in 2018 regels vaststellen voor de invoering van starters leningen. Dat is een 

goedkope lening om de drempel voor starters op de woningmarkt te verlagen. Ook wilde u 

regels maken voor een goedkope lening voor de aanpassing van woningen (blijverslening). 

Hoever bent u met het vaststellen van deze regels?

8. We komen in de najaarsbrief niets tegen over de volgende onderwerpen:

a. Implementatie vroeg-signalering

b. Schuldhulpverlening voor ondernemers

c. Voorzieningenwijzer 

d. Vervolg meedoen beleid

e. Inbedding en ondersteuning VN panel

f. Inbedding en ondersteuning Burgerpanel

Graag horen we van het college per onderwerp wat de stand van zaken is.

Verder zijn we benieuwd naar de andere punten waar u in vervolg op de technische vragen op 

terug komt.

Met uw voorstel voor mee te nemen gelden zijn we het niet helemaal eens. We hebben daarom 

enkele amendementen voorbereid.

 Amendement 2020.3 – Mee te nemen gelden inspraak > reserves



Inspraak € 125.000. Dit geld is bedoeld om te leren hoe echte medezeggenschap vorm kan 

krijgen. Het college heeft zelf geen plan. In werkelijkheid worden tot nu toe steeds bureaus 

ingehuurd die de inspraak organiseren. Waarschijnlijk tegen meerprijs. De gemeente heeft 

er zo niets aan. Wij willen dat dit geld naar de spaarrekening gaat. Dan kan de voorgestelde 

verhoging van de ozb in elk geval voor dit jaar met de helft verlaagd worden.

 Amendement 2020.4 – Mee te nemen gelden uitbreiding cultuur en cultuurcoaches > 

exploitatiesteun

Uitbreiding cultuur € 20.000 en Cultuurcoaches € 20.000. Dit geld is overgebleven omdat 

veel projecten en activiteiten op het vlak van cultuur niet door konden gaan. Die projecten 

en activiteiten kunnen natuurlijk niet “ingehaald” worden. Bovendien valt te voorzien dat 

ook 2021 een mager jaar wordt voor de culturele sector. Simpel omdat het geld niet 

uitgegeven kon worden, het andere argument. Is het slechtst denkbare motief om een 

budget voor cultuurcoaches over te hevelen.

Wij stellen voor om dit geld te gebruiken om verenigingen en stichtingen op cultureel 

(erfgoed) vlak exploitatiesteun te geven.

 Amendement 2020.5– Mee te nemen gelden inclusie > toevoegen aan 2021/ budget niet 

ontschotten

Inclusie/ toegankelijkheid € 13.000. Doordat er niets gedaan is om toegankelijkheid van niet 

overheidsgebouwen te promoten, is € 25.000 niet uitgegeven. College wil € 12.000 daarvan 

in de spaarpot storten en € 13.000 meenemen om toegankelijkheid van gemeentelijk 

gebouw MFA Yders Hoes te verbeteren. Dat is een wel erg simpel. Wij willen dat de 

resterende € 25.000 wordt meegenomen en in 2021 wordt toegevoegd aan het budget. Zo 

kan het alsnog gebruikt worden zoals was bedoeld. Ontschotten van dit budget zien we dus 

ook niet.

 Amendement 2020.6 – Mee te nemen gelden preventief gezondheidsbeleid > hartveilig 

AED. Drie jaar geborgd? Dan kan vervallen.

Preventief gezondheidsbeleid/ Automatische Externe Defibrillatoren (AED). U hebt niets 

gedaan om uitvoering te geven aan het lokaal AED beleid. U hebt zelfs de opdracht van de 

raad genegeerd om in drie achtereenvolgende jaren € 2.865 subsidie te geven aan de 

combinatie van stichting HartslagNu en de stichting Hartveilig Drenthe. Daardoor valt € 

10.000 vrij. Wij willen dit bedrag als voorziening opnemen, zodat eht besluit van de raad 

alsnog uitgevoerd kan worden. 

 Amendement 2020.7 – Mee te nemen gelden De Aanloop

Opstartkosten De Aanloop, € 27.225. Uitstekend, echter we willen dit bedrag geoormerkt 

houden (voor zowel 2021 als 2022) en niet op laten gaan in het nog in te stellen 

preventiefonds.


