




 
TYNAARLO 

 

Gemeente Tynaarlo 

T.a.v. College van Burgermeester en Wethouders 

Postbus 5 

9480 AA Vries  
 

Vries, 02-10-2019 
 

Onderwerp:  Stopzetten budget t.b.v. ondersteuning en coördinatie VN-Panel 
 

 

Geacht College,  
 

De fractie van GroenLinks heeft vernomen dat u het budget voor de ondersteuning en coördinatie van 

het VN panel, uitgevoerd door de heer Veltheer, voor het komende 4e kwartaal  heeft stopgezet.  

De GroenLinks fractie heeft in 2014 initiatief genomen bij de totstandkoming van de het VN panel, wij 

zijn dan ook verbaasd en geschokt dat u het budget heeft stopgezet. Temeer omdat de panelleden 

kwetsbaar zijn waardoor het noodzakelijk is dat zij aansprak maken op  goede en adequate coördinatie 

en ondersteuning (centraal geregeld). Het toch wel onverwachte besluit om de financiering voor 

ondersteuning en coördinatie stop te zetten heeft dan ook voor veel onrust gezorgd. Omdat de raad 

in 2014 unaniem heeft besloten dat er een VN Panel samengesteld dient te worden, dit panel thans 

goed en gedegen werk levert dankzij adequate coördinatie en ondersteuning, en wij de angst hebben 

dat uw besluit ten koste gaat van de continuïteit en mogelijk het voortbestaan van het panel willen wij 

u het volgende vragen: 
 

1. Heeft het college het budget t.b.v. de ondersteuning en coördinatie van het VN panel, 

uitgevoerd door de heer J. Veltheer, stopgezet?  

2. Zo ja, waarom heeft u het budget t.b.v. de ondersteuning en coördinatie stopgezet?  

3. Wat is de hoogte van het bedrag dat u niet meer wil verstrekken t.b.v. de ondersteuning en 

coördinatie van het panel?  

4. Is de keuze om het budget te stoppen in overleg- en samenspraak met de panelleden 

gemaakt?  

5. Indien u dat niet heeft gedaan; waarom heeft u dat niet gedaan?  

6. Van de panelleden begrepen wij dat uw besluit onverwachts en abrupt is en dat de 

ondersteuning en coördinatie per direct stopt; heeft u een plan om ervoor te zorgen dat de 

ondersteuning en coördinatie van het panel blijft gewaarborgd nu de heer Veltheer wegvalt?  

7. Zo ja, hoe ziet dat plan eruit? (graag zien wij een concrete uitwerking van taken en 

verantwoordelijkheden tegemoet ) 

8. Indien u geen plan heeft; kunt aangeven waarom u geen plan heeft en waarom u er niet voor 

heeft gekozen om een overbruggingsperiode in te lassen? 

9. Tot slot, wat gaat u doen om de onrust bij de panelleden weg te nemen.  
 

Vanwege de ontstane onrust binnen het Panel zien wij graag op een zeer korte termijn, doch 

uiterlijk binnen een termijn van 2 weken, uw reactie tegemoet.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

       Namens de Fractie van GroenLinks Tynaarlo 

 

Miguel Ririhena 
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