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U heeft ons op 14 januari 2021 een brief gestuurd waarin u zich ernstige zorgen maakt dat 
inwonersinitiatieven zo moeilijk van de grond komen.  
 
De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven in Eelde, maar ook in Zuidlaren voor een 
hondenspeelplaats. Uw fractie zou graag zien dat er in 2021 duidelijkheid komt over dergelijke 
initiatieven. Het is een ideale plaats voor inwoners om contacten te leggen en het is goed voor de sociale 
cohesie in een dorp. 
 
Met deze brief komen wij puntsgewijs terug op de vragen in uw brief.  
 
Vraag: 
Is er, in het algemeen, een duidelijk beleid hoe om te gaan met inwonersinitiatieven? Is er bijvoorbeeld 
een stappenplan, richtlijnen, etc. zodat zowel ambtenaren als inwoners weten wat ze kunnen verwachten 
als ze met een initiatief komen? 
 
Antwoord: 
Ja, er is een intern werkdocument met een stappenplan. Wij sluiten hiermee aan bij onze organisatievisie 
Koers. Hierin werken wij samen met inwoners en zoeken we vanuit een ja mits houding gezamenlijk naar 
de best mogelijk oplossing (maatwerk). We gaan in gesprek met initiatiefnemers en komen zo tot 
realisatie van het initiatief. Hierbij kijken we naar geldende regelgeving en nemen we belangen van 
andere inwoners in acht.  
 
Vraag: 
Wil dit college investeren in het goed begeleiden van inwonersinitiatieven, zowel qua menskracht als 
inhoudelijk en financieel?  
 
Antwoord: 
Ja, het college geeft in zijn begroting aan samen met inwoners nieuwe ontwikkelingen (initiatieven) verder 
te willen brengen. De vragen die we hierbij constant stellen is: wat kunnen inwoners zelf 
(inwonersparticipatie) en waarbij hebben inwoners de gemeente nodig (overheidsparticipatie). Er is veel 
ervaring opgedaan met inwonersinitiatieven voor de realisatie van speelverzoeken.     
 
Verder werken we aan een participatieverordening met kaders en regels en er is een eerste aanzet 
gemaakt voor een coördinatievoorstel initiatieven (werkproces initiatieven) onder de Omgevingswet, die 
we ter zijner tijd nader zullen voorleggen aan de raad. 
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Vraag: 
Ziet het college de meerwaarde, ook vanuit sociaal oogpunt, van dit soort inwonersinitiatieven? 
 
Antwoord: 
Ja, het college ziet de meerwaarde. Inwoners willen invloed op hun directe leefomgeving. Doordat wij 
inwoners betrekken bij die eigen leefomgeving heeft dat sociaal gezien grote meerwaarde. Initiatieven 
zorgen ervoor dat inwoners elkaar ontmoeten waardoor er sociale contacten ontstaan die bijvoorbeeld 
helpen eenzaamheid tegen te gaan.  
 
Vraag: 
Zijn er subsidies of andere manieren te bedenken om dit soort inwonersinitiatieven goed van de grond te 
krijgen? 
 
Antwoord: 
Ja, diverse uitvoeringsregelingen geven mogelijkheden voor het indienen van een subsidieaanvraag. We 
willen dat subsidies en regelingen zo toegankelijk en begrijpelijk mogelijk zijn voor onze inwoners. Er 
wordt ook een inspanningsverplichting van de initiatiefnemers gevraagd voor een eigen bijdrage aan het 
initiatief. Wij hebben hierin een faciliterende rol.    
 
Vraag: 
Wat is, binnen de gemeentelijke organisatie, de status van deze hondenspeelplaatsen? Is de gemeente 
bereid om hier grond voor beschikbaar te stellen en alle barrières die hiervoor zijn weg te nemen? En 
kunnen we van dit college vragen om hierover in gesprek te gaan met de initiatiefnemers? 
  
Antwoord: 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers waarin is opgehaald wat er gebeurd is, 
welke wensen er zijn en wat er verder nodig is. Er is gekeken om welke locaties het gaat en wat de vraag 
is van de initiatiefnemers. In 2021 moet er duidelijkheid komen over deze aanvragen en of wij uitvoering 
kunnen geven aan deze initiatieven. Er ligt een voorstel voor om in Eelde-Paterswolde een pilot te starten 
voor 1 jaar. Hiervoor stellen wij de locaties beschikbaar. Voor elke locatie geldt dat we in gesprek willen 
met de initiatiefnemers over wat nodig is om de plek geschikt te maken als losloopplek 
(hondenspeelplaats). We bespreken met de initiatiefnemers de verwachtingen, de gekozen locatie, wat er 
(financieel) nodig is om de plek geschikt te maken en hoe dit gerealiseerd kan worden. We maken 
afspraken over realisatie, onderhoud en toezicht en die leggen we vast. 
 
Vraag: 
En als het college niets ziet in deze plannen, is het college bereid dit dan ook met de initiatiefnemers te 
bespreken? Want vaak is een helder nee beter dan gewoon, niets zeggen! 
 
Antwoord: 
Ja, als het college niets ziet in deze plannen dan bespreken wij dit met de initiatiefnemers. Zoals  
genoemd ligt het voorstel voor om in Eelde-Paterswolde een pilot te starten voor 1 jaar. Het college 
maakt hiervoor een afweging en neemt een besluit. Dit besluit wordt teruggekoppeld aan de 
initiatiefnemers.    
 
Indien u naar aanleiding van deze brief aanvullende vragen heeft dan kun tu contact opnemen met mw. 
R.J. Beugelink, mail r.j.beugelink@tynaarlo.nl of tel 0592 266 662. 
 
cc Brief in afschrift aan overige raadsfracties.   
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC  drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris a.i.  burgemeester 
 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 



   
 
Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo 
 
 
Betreft: inwonersinitiatieven, sociale cohesie en hondenspeelplaats 
 
 
Geacht College, 
 
De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven in de gemeente Tynaarlo voor een 
hondenspeelplaats. Zowel in Eelde als in Zuidlaren zijn inwoners hier mee bezig. Soms al 
drie/vier jaar. Toch zit er totaal geen schot in de zaak.  
 
D66 maakt zich ernstige zorgen dat inwonersinitiatieven zoals deze zo moeilijk van de grond 
komen.  
 
De initiatiefnemers hebben heel veel werk verricht: zelf op zoek naar een locatie, praten met 
omwonenden, het oplossen van problemen die ambtenaren opwerpen, etc. O.a. door het 
vertrek van ambtenaren en natuurlijk corona zijn de initiatieven helemaal stil komen te liggen.  
 
Graag zouden wij zien dat in 2021 duidelijkheid komt over dergelijke initiatieven. En dat de 
eerste honden deze zomer kunnen spelen op hun hondenspeelplaats. Want laat duidelijk zijn: 
veel inwoners hebben een hond, veel inwoners zijn eenzaam. En zo’n hondenspeelplaats is 
niet alleen voor honden, maar ook voor inwoners een ideale plaats om contacten te leggen. 
Het is goed voor de sociale cohesie in een dorp.  
 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen aan dit college:  
 

1. Is er, in het algemeen, een duidelijk beleid hoe om te gaan met inwonersinitiatieven? 
Is er bijvoorbeeld een stappenplan, richtlijnen, etc. zodat zowel ambtenaren als 
inwoners weten wat ze kunnen verwachten als ze met een initiatief komen?  

2. Wil dit college investeren in het goed begeleiden van inwonersinitiatieven, zowel qua 
menskracht als inhoudelijk en financieel?  

3. Ziet het college de meerwaarde, ook vanuit sociaal oogpunt, van dit soort 
inwonersinitiatieven?  

4. Zijn er subsidies of andere manieren te bedenken om dit soort inwonersinitiatieven 
goed van de grond te krijgen?  

5. Wat is, binnen de gemeentelijke organisatie, de status van deze hondenspeelplaatsen? 
Is de gemeente bereid om hier grond voor beschikbaar te stellen en alle barrières die 
hiervoor zijn weg te nemen? En kunnen we van dit college vragen om hierover in 
gesprek te gaan met de initiatiefnemers?  

 
 
 



   
 

6. En als het college niets ziet in deze plannen, is het college bereid dit dan ook met de 
initiatiefnemers te bespreken? Want vaak is een helder nee beter dan gewoon, niets 
zeggen! 

 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Namens de D66 fractie 

Els Kardol 

 


