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De PvdA is er voor iedereen. 
 

We streven naar een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht en we willen 

onderlinge solidariteit bevorderen. Ons doel is dat iedereen mee kan komen en mee 

kan doen in onze samenleving.  

We willen dat mensen bestaanszekerheid en goed werk hebben, dat ze zich veilig 

voelen en van noodzakelijke zorg verzekerd weten. Iedereen moet zich verbonden 

voelen met een groter geheel en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.. 

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, 

goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeg-

genschap. Een samenleving waar kinderen vrij van angst opgroeien en waar ze wor-

den aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn en vooruit te komen. Een samen-

leving waarin rechten en eigendom worden beschermd, plichten worden nageleefd en 

wangedrag wordt bestraft.                                                                                                            

Naast handhaving proberen we te voorkómen, door zorg en ondersteuning. 

We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste 

bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect 

voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, waarin onbekendheid en discri-

minatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken. 

Waarin ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van 

inwoners een doorlopende opgave is.  

Daarom kiezen wij ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te 

laten ontmoeten en met elkaar te verbinden. 

Werk hebben is van groot belang: om in het eigen bestaan te kunnen voorzien en om 

een fatsoenlijk dak boven het hoofd te kunnen betalen. Wie geen bestaanszekerheid 

kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen.  

Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, evenals sport en cul-

tuur. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. 

De overheid of de politiek kan niet voor geluk of welzijn zorgen, daar zijn mensen zelf 

verantwoordelijk voor. Maar we kunnen wel de voorwaarden scheppen die het      

makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.  
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eerlijke verdeling van     
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De PvdA in Tynaarlo: voor verbinding en             

zekerheid 

Mensen met elkaar verbinden, dat doen we in Tynaarlo ook. De PvdA is trots op 

het naoberschap van inwoners, de hechte gemeenschappen en het bloeiende ver-

enigingsleven in onze gemeente. 

Dankzij deze eigenschappen kunnen mooie evenementen als de Zuidlaarder-

markt, de Taptoe in Vries, het Bloemencorso in Eelde-Paterswolde en Donderslag 

bestaan. Ook zetten velen zich in als vrijwilliger. De bibliotheken, de wereldwinkel, 

het Brughoes, molenmuseum de Wachter, de historische verenigingen, het klom-

penmuseum, medezeggenschapsorganen, sportkantines, de belbus, tafeltje dekje, 

gezellige middagen in verzorgings- en verpleeghuizen, amateursport, noem maar 

op. Het zou allemaal niet bestaan zonder hen.  

We zijn ook trots op de kwaliteit van de (gebouwde) omgeving, de natuur, de 

landbouwgebieden, onze (brink)dorpen met hun bedrijvigheid. We 

zijn trots op het feit dat het Nationaal Park Drentsche Aa en het 

Geopark Hondsrug in onze gemeente liggen. Die identiteit en die 

eigenschappen van Tynaarlo willen we koesteren, behouden en 

verder versterken.  

Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed – zeker ook in Tynaarlo. Maar 

een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Daar 

maken we ons zorgen over. Dit kan leiden tot een grotere en diepere scheiding 

tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten en de groep voor wie 

dit moeilijker is.   

De noodzaak voor eerlijk (ver)delen is de laatste jaren alleen maar verder            

gegroeid.  

Te veel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Wie een 

arbeidsbeperking heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos is geworden, komt        

nauwelijks meer aan een baan. En mensen met een migratie-achtergrond worden 

Gelukkig gaat het met veel 

mensen gewoon goed -

zeker in Tynaarlo 
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vaak (onbewust) gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk. 

 Nog steeds bestaan er verschillen in opleidingskansen en op het vinden van vast– 

en voldoende betaald werk. Daardoor bestaan er verschillen in gezondheid en le-

vensduur, mensen met een lage of zonder opleiding leven korter en krijgen eerder 

gezondheidsklachten.  

Daardoor bestaan er ook verschillen in toegang tot de woningmarkt. Mensen met 

lage inkomens zijn afhankelijk van sociale huisvesting. Kinderen die opgroeien in 

armoede staan bij voorbaat al op achterstand.  

Laaggeletterdheid is een blijvend en nijpend probleem. 

Wij investeren daarom in het bevorderen van gelijke kansen en dat wat ons bindt. 

 We zoeken het in de kracht van de mensen, met de steun van een beschermende 

overheid. De PvdA staat voor een lokale samenleving die verbonden is en waar 

iedereen erbij hoort en ertoe doet. Een samenleving, waarin je erop kunt vertrou-

wen dat iedereen gelijk behandeld wordt en gelijke rechten en 

kansen heeft.  

  

Als we keuzes moeten maken, dan gelden voor ons de volgende 

regels: 

- De bestaande ondersteuning van onze inwoners wordt zoveel mogelijk in stand 

gehouden. 

- Voorzieningen moeten bereikbaar zijn. We kunnen niet in elk dorp dezelfde 

voorzieningen bieden. Als het om gemeentelijke voorzieningen gaat ligt het ac-

cent op de kernen: Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren. 

- Op het vlak van welzijn en gezondheid willen we liever voorkomen dan genezen. 

Bijvoorbeeld; we geven liever geld uit aan voorlichting over gezonde voeding en 

bewegen dan aan de behandeling van overgewicht. 

- We willen inwoners waar mogelijk de ruimte, het vertrouwen en de middelen 

geven om zelf initiatieven te nemen. De gemeente ondersteunt hen daarbij. 

Onze principes werken we in dit verkiezingsprogramma uit voor Tynaarlo, aan de 

hand van 12 thema’s – van wonen, werken, zorg en welzijn tot en met de gemeen-

telijke organisatie en financiën. Per thema schetsen we wat we willen bereiken en 

wat we daarvoor gaan doen in de komende vier jaar. Daarbij geven we ook aan wat 

we op deze punten de afgelopen jaren hebben bereikt.  

Hieraan vooraf gaat een korte algemene terugblik op de periode 2014-2018. 
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De PvdA in Tynaarlo:  Wat hebben we in de 

afgelopen vier jaar bereikt 

Na de verkiezingen van maart 2014 heeft de PvdA Tynaarlo besloten mee te doen in 

een coalitie met VVD, D66 en CDA. Vanaf het begin is sprake geweest van een goede 

samenwerking, waarin veel is bereikt. Vooraf hadden wij drie kerndoelstellingen   

geformuleerd: ‘de zorg voor elkaar’, ‘financiën op orde’ en ‘in de buurt’.   

Met onze deelname in het college zijn de eerste twee doelstellingen gerealiseerd. 

PvdA-wethouder Henk Berends heeft het sociale gezicht van Tynaarlo bewaakt en 

overeind gehouden tijdens de decentralisatie van de zorg naar de gemeente.  

Niemand is tussen wal en schip gevallen. Ook heeft hij, samen met de fractie, de 

sociale woningbouw weer op de agenda van de gemeente gezet. 

Daarnaast hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen voor de noodzakelijke 

bezuinigingen, die soms pijnlijke gevolgen hadden. Inmiddels gaat het beter en 

houdt de gemeente incidenteel zelfs geld over.  

Aan de derde doelstelling, ‘in de buurt’, hebben wij zelf als fractie invulling gegeven 

door ons zoveel mogelijk in de samenleving te bewegen en daar goed te luisteren. 

De gemeente zelf moet wat ons betreft nog wel een slag maken in het buurt- en 

dorpsgericht werken; wij blijven hierop hameren. We moeten nog beter worden in 

het samen met inwoners plannen maken; in het sociale domein heeft Henk Berends 

de afgelopen tijd de basis hiervoor gelegd. 

De afgelopen bestuursperiode heeft onze fractie zich collegiaal opgesteld, maar ook 

een eigen geluid laten horen. Bij een al te grote aandacht voor financiën hebben we 

tegengas gegeven en dat gold ook voor plannen die alleen met asfalt te maken had-

den. Op het gebied van zorg en welzijn stond de eigen verantwoordelijkheid van on-

ze inwoners centraal, aangevuld met de hulp die zij eventueel van mantelzorgers en 

de gemeenschap kunnen krijgen. Mocht deze hulp er niet of onvoldoende zijn, dan 

zijn wij voorstander van passende maar ruimhartige gemeentelijke ondersteuning. 

Daar heeft de PvdA Tynaarlo zich hard voor gemaakt en dat blijven wij ook doen. 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een 

ankerpunt in de samenleving en de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt. 

Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. 

Iedereen heeft er recht op goed te wonen, voor een redelijk deel van zijn besteedbaar inkomen. 

Wij streven naar gemengde wijken in dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit: jon-

geren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, meerdere generaties van een familie onder één 

dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken (met een evenwichtige verdeling van koop en 

huur, duurder en goedkoop) passen bij het idee van een samenleving waarin iedereen ertoe 

doet.  

Goed wonen in Tynaarlo 

Tynaarlo heeft een bijzondere structuur, met 18 dorpen. Ieder dorp vraagt om eigen oplossin-

gen op het gebied van wonen. Dit in combinatie met thema’s als zorg, energie en voorzieningen. 

De bevolking vergrijst en zal op termijn krimpen.   

Daar moet nu al op worden ingespeeld. Het gaat er niet meer om grote aantallen huizen bij te 
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bouwen aan de randen van de dorpen. Het gaat om het beter maken van de woningen die er al 

staan. En om gericht woningen toe te voegen binnen de bestaande dorpsstructuren 

(‘inbreiden’). Met verschillende oplossingen proberen we de woonlasten van mensen terug te 

dringen.  

 Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Sociale woningbouw hebben we weer op de agenda gezet. 

- We hebben de aanzet gegeven tot de “Blijverslening”. Die is bedoeld voor 

mensen die hun woning “levensloopbestendig” willen maken, maar die daar 

het geld niet voor hebben en ook niet bij de bank kunnen lenen. 

- We hebben het voorstel gedaan om een Raadswerkgroep Omgevingsvisie 

in te stellen. Wonen speelt hierbij een belangrijke rol. 

- We hebben gesignaleerd dat er behoefte is aan betaalbaar wonen voor jongeren in Vries en 

Yde De Punt. 

- We hebben ervoor gepleit bestaande gebouwen met betekenis voor de samenleving te be-

houden. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

We willen bevorderen dat er meer sociale huurwoningen komen waarvoor niet meer dan 592 

euro (huidige “eerste aftoppingsgrens”) per maand betaald hoeft te worden. Deze woningen zijn 

vooral bestemd voor 1 en 2-persoonshuishoudens.  

Er geldt zoveel mogelijk een verkoopverbod op sociale woningen. Hierover maken we prestatie-

afspraken met de corporaties. 

Als er gebouwd wordt, dan binnen bestaande dorpsgrenzen. 

Met ontwikkelaars en beleggers willen we zorgen voor meer woningen met een middelhoge 

huur (€ 750 - € 950). 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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We nodigen actief projectontwikkelaars en anderen uit om te experimenteren met vormen van 

woningbouw voor jongeren (ook kleine huizen) en levensloopbestendig (ver)bouwen voor       

ouderen, al of niet in woongroepen en in combinatie met zorg. 

Wanneer de gemeente een gebouw verkoopt, geldt de verplich-

ting om eerst te onderzoeken of het geschikt is om er woonruimte 

van te maken of een andere bestemming te geven. 

We ondersteunen initiatieven van particulieren die gezamenlijk 

woningen willen ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgever-

schap en wooncoöperaties) en brengen alle daarvoor beschikbare 

plekken in kaart.  

Speciale aandacht gaat uit naar particuliere woningen die slecht geïsoleerd zijn (zoals de door 

corporaties verkochte huurwoningen); de gemeente zet hier extra op in met haar duurzaam-

heidsbeleid, bijvoorbeeld door subsidies toe te wijzen aan de minst geïsoleerde huizen (met de 

laagste energie labels). 

De gemeente zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed kunnen snappen hoe het toewijzen 

van woningen, ook aan bijzondere groepen zoals statushouders, werkt.  

De gemeente gaat desnoods zelf bouwen als de marktsector en/of de corporaties er niet voor 

zorgen dat er in Tynaarlo een voldoend en voldoende gevarieerd aanbod van woningen is. 

 

 

 

 

  

“Onderzoek : Er komen 

steeds meer 1  persoons huis-

houdens” 
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Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en voldoende 

inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot meedoen in de 

samenleving. Werk biedt perspectief. 

Voor de PvdA is werk betaald. Lukt het hebben van een baan nog niet, dan zorgen we dat men-

sen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste 

bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. 

Werk in Tynaarlo 

Ook in Tynaarlo is er nog steeds een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die 

niet of heel moeilijk de stap kan zetten naar een betaalde baan. Mede daardoor verkeren som-

migen onder de armoedegrens. De gemeente kan hier wat aan doen; door zelf mensen in dienst 

te nemen of werk lokaal uit te besteden. Ook kan de gemeente werkgevers stimuleren om ba-

nen te creëren.  
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Onze bijdrage in 2014-2018: 

- De groenploeg van het werkvoorzieningsschap is gekoppeld aan de groep groenvoorziening 

van gemeentewerken. In een volgende fase komen deze mensen in dienst van de gemeente en 

verlaten zij de sociale werkvoorziening. Een door velen van hen gedeelde wens. 

-We hebben de gemeente er van bewust gemaakt dat u, inwoner, soms van de gemeente 

afhankelijk bent en niet vrij kunt kiezen. En dat de gemeente daarom extra goed naar u moet 

luisteren en inspelen op uw wensen en behoeften.  

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

De gemeente heeft de taak om haar inwoners maximaal mee te laten doen. Goed voorbeeld 

doet goed volgen. Daarom willen we dat de gemeente jaarlijks aan drie nieuwe mensen met af-

stand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats aanbiedt. Dit met de bedoeling hen een pas-

sende opleiding te geven en hen door te leiden naar een baan elders. 

De gemeente onderbouwt haar behoefte aan het aantal medewerkers met een tijdelijk dienst-

verband en of een payroll-overeenkomst. Er zijn zo weinig 

mogelijk mensen met zo’n overeenkomst. Vaste aanstellin-

gen hebben de voorkeur.  

De gemeente doet een proef waarbij kandidaten voor een 

functie bij de gemeente anoniem solliciteren. Dat betekent 

dat de sollicitatiebrief geen naam en geen geboortedatum 

bevat. Onbewuste vooroordelen hierover kunnen dan bij de 

eerste selectie geen rol spelen. Zo hebben alle sollicitanten, 

ongeacht leeftijd of achtergrond, een gelijke kans om uitgenodigd te worden.  

De communicatie naar en ondersteuning van bestaande ondernemers en mensen die hier een 

bedrijf willen starten wordt verbeterd. Uitkomsten van onderzoek zijn hierbij leidend. We willen 

bereiken dat de gemeente als beste uit het regelmatige onderzoek onder de Drentse onderne-

mers komt. 

We sluiten ons aan bij een experiment dat de invoering van een basisinkomen onderzoekt, om 

onze gedachten op dit punt verder vorm te geven. 

In gunningseisen bij gemeentelijke aanbestedingen wordt opgenomen dat bij de uitvoering van 

de opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet. 
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Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor hun 

onderlinge binding.  

Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven 

staan. En als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd iemand is, die met je mee kan 

denken. Altijd is het doel mensen te versterken, zodat zij naar vermogen zo zelfstandig mogelijk 

door het leven kunnen gaan.  

De eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal, maar eigen regie over de kwaliteit van 

leven net zozeer. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, persoonlijk,    

beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen 

doen op de zorg. Welbevinden willen we bevorderen door problemen van burgers te voorko-

men, vroegtijdig te signaleren, te benoemen en op te lossen. 

Goede zorg in Tynaarlo 

In 2015 zijn diverse taken op het vlak van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en 

participatie van Rijk en provincie overgeheveld naar de gemeente. Belangrijkste reden hiervoor 

is dat gemeenten dicht bij hun inwoners staan, beter op de hoogte zijn van lokale mogelijkheden 

en daarom betere (op elkaar afgestemde) zorg kunnen leveren, die ook nog eens goedkoper is. 

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het welbevinden 
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van haar inwoners. Sociale teams behartigen hier onafhankelijk de belangen van inwoners.  

Ook voeren de teams de regie en bewaken ze de onderlinge afstemming over zorg die door  

andere organisaties wordt geleverd.  

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Onder leiding van onze wethouder is de decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar het 

lokaal niveau goed verlopen: niemand is tussen wal en schip beland. 

- Introductie van een onafhankelijke cliëntondersteuner die naast onze inwoners staat en hen 

met raad en daad helpt. 

- Introductie van werkgroep, die opkomt voor de rechten van 

mensen met een beperking. 

- Aandacht voor kleine aanbieders bij de inkoop van zorg. 

- We hebben bewerkstelligd dat er extra aandacht is voor laag-

geletterdheid door sociale teams. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hechten we aan   

gezondheid bevorderende projecten als “Jongeren op gewicht”, “de gezonde kantine”, 

“bewegen voor ouderen” en “valpreventie”. 

Wij besteden de zorg aan op basis van gewenste resultaten, niet op basis van alleen de prijs. In 

de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van be-

staande collectieve arbeidsovereenkomsten, werken met vaste dienstverbanden, innovatie-

kracht, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact. We eisen on-

afhankelijke tevredenheidstoetsing onder cliënten en hun naasten. Die toetsing moet effectief 

en efficiënt uitgevoerd worden.  

Waar mogelijk willen we ervaringsdeskundigen inzetten. 

We schaffen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning, dag-

besteding en individuele begeleiding af. Iedereen betaalt voortaan de vaste eigen bijdrage à 

17,50 per vier weken (de wettelijk bepaalde maximale eigen bijdrage).  

De vraag om ondersteuning door de gemeente zal toenemen. Van elke 10 inwoners hebben er 3 

hulp nodig. Nu nog regelt de helft van hen het zelf, deels omdat hen niet bekend is wat de ge-

meente voor hen kan doen. De vraag zal ook toenemen door de stijgende gemiddelde leeftijd 

van onze inwoners. We zullen ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft. Door 

effectief en efficiënt met zorg om te gaan proberen we de kosten in de hand te houden.  

De zorg wordt in de directe omgeving van inwoners geboden. Lokale, kleinschalige aanbieders 

hebben voorkeur, voor zover ze voldoende resultaat en kwaliteit kunnen leveren. Nieuwe lokale 

initiatieven worden gestimuleerd. We houden de ontwikkeling hierin bij. 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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De sociale teams blijven onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De taken worden afgeba-

kend. We willen voorkomen dat ze als Haarlemmerolie, als oplossing voor elk probleem, worden  

ingezet. De teams hebben vooral een signalerende, verwijzende en bewakende functie. Ze wer-

ken op buurtniveau en nauw samen met huisartsen, wijkverpleging en de welzijnsinstellingen. 

Van alle inwoners ouder dan negentien jaar voelt een kwart zich eenzaam en heeft behoefte 

aan sociaal contact. Daarom krijgt een welzijnsorganisatie van ons de opdracht om op meerdere 

plaatsen in onze gemeente inloopmiddagen en ontmoetingen voor jong en oud te organiseren 

(samen doen: bewegen, eten en sporten) en te experimenteren met “huiskamers” in de buurt 

(zoals een woningcorporatie in Assen laat zien).  

De belbus is als aanvulling op het openbaar vervoer van bewezen belang voor onze (oudere) 

inwoners. Om voorzieningen te bereiken of om sociaal berokken te blijven. We willen dat de pro-

motie van dit vervoer verbetert en de beschikbaarheid uitbreidt. De gemeente onderzoekt of 

hierbij samengewerkt kan worden met het openbaar vervoer en instellingen die ook vervoer bie-

den of nodig hebben.                                                                                                                                                   

De gemeente voert campagne en ondersteunt initiatieven die ertoe bijdragen dat meer mensen 

vrijwilligerswerk gaan doen, als eigentijdse vorm van naoberschap. We reiken een prijs uit voor 

de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ en maken hier met de ‘Dag van de Vrijwilliger’ een grote happening 

van. Op de gemeentepagina wordt de rubriek ‘Vrijwilliger van de Maand’ geopend. 

Wij willen de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten, zowel bij de aanbieders als bij de 

gemeente zelf. Wij ondersteunen daarom (de oprichting van) patiëntenorganisaties, zorgcoöpe-

raties en medezeggenschap. We zien er op toe dat alle doelgroepen hier bij betrokken worden. 

Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen: gezondheidscentra zijn de 

norm, al dan niet in combinatie met dorpshuizen.  

In ieder van de 18 kernen is minimaal één ontmoetingsplek aanwezig. 

In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag 

staat altijd hun toekomst centraal. In het jeugdbeleid moet in de grote kernen 

van Tynaarlo aandacht zijn voor een eigen ‘plek’ voor de jeugd.  

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij willen bevorderen dat zij dit belangrijke werk 

kunnen doen en volhouden. Door praktische en emotionele hulp (bijvoorbeeld training in de om-

gang met dementie of het bevorderen van contact met lotgenoten) en het mogelijk te maken 

dat de zorg tijdelijk overgenomen kan worden willen we dit bereiken. 

Wij werken mee aan het actieprogramma voor uitvoering van het verdrag dat door de Verenig-

de Naties is opgesteld voor de rechten van mensen met een beperking (de lokale “meedoen”-

agenda). Doel hiervan is de toegankelijkheid van informatie en voorzieningen voor mensen met 

een beperking maximaal maken – materieel en immaterieel dus. 

Naast het verbeteren van websites en teksten gaat het hierbij bijvoorbeeld ook om goed be-

gaanbare voetpaden (denk aan overhangende begroeiing), veilige oversteekplaatsen en          

voldoende brede gangpaden. 

“We reiken een prijs 

uit voor de 

‘Vrijwilliger van het 

Jaar’ 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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Leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken en is een zaak van inwoners, onder-

nemers en gemeente. Een omgeving met voldoende voorzieningen, die uitnodigt tot beweging 

en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen.  

De leefomgeving in Tynaarlo 

Bewoners maken zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Dat gaat om veel aspecten: onderhoud, maar ook de veiligheid (woninginbraak, hard rijdende 

auto’s, bedreiging enz.)  

Budgetten vanuit de gemeente lijken niet voldoende om een goed niveau te garanderen.     

Bewoners kunnen en willen wellicht zelf meer doen, maar daar zal vanuit de gemeente dan een 

prestatie tegenover moeten staan. 

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Motie aanpakken van reclame in de openbare ruimte. Heeft een einde gemaakt aan de     

wildgroei van reclameborden en verrommeling langs de wegen.  

 

 

 

 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 

Leefomgeving 

Een goed ingerichte en onderhou-

den leefomgeving 
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- We hebben extra geld gevraagd voor het opknappen van het parkeerterrein in het centrum 

van Eelde. Daardoor ligt er nu overal dezelfde, mooie bestrating.  

- Verkeersveiligheid in Ter Borch hebben we op agenda gezet, samen met bewoners. Heeft tot 

afspraken in het bestemmingsplan geleid over het aantal passerende auto’s. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

Wij willen met wijkbewoners zoeken naar passende maatregelen om de (verkeers- en sociale) 

veiligheid in de buurt en in en rondom de scholen te vergroten en de kans op woninginbraak te 

verkleinen. Hierbij worden veiligheidsadviseurs (vrijwilligers) ingeschakeld. Ook willen we oplos-

singen vinden voor het parkeren van voertuigen in krap bemeten straten. 

De 30 kilometerzones in woonbuurten worden bij voorkeur zo ingericht, dat harder rijden onmo-

gelijk is. In elk geval moet de weginrichting zodanig zijn dat de politie kan handhaven.  

We vinden dat fietsers ook in Drenthe op rotondes voorrang moeten krijgen, zoals dat overal in 

Nederland geldt. We zetten ons in om dat met de provincie gedaan te krijgen.  

Fietspaden zijn slechts bij hoge uitzondering door paaltjes in het 

wegdek afgesloten voor ander verkeer. In voorkomende gevallen 

worden waarschuwingstekens op het wegdek aangebracht.              

De paaltjes worden voorzien van reflectoren. 

We bestrijden het verloederen van buurten en wijken door zwerfvuil 

weg te halen en goed onderhoud van de openbare ruimte. Met woningcorporaties en bewoners-

groepen/ verenigingen willen we afspraken maken over het onderhoud van tuinen bij sociale 

huurwoningen. 

We vinden goede wegen en fietspaden belangrijk, maar het onderhoudsniveau stellen we 

afhankelijk van beschikbare financiën. We willen steeds een afweging maken tussen stenen en 

leefbaarheid.  

Waar nodig (smalle buitenwegen/ tussen bomen) willen we de wegkantmarkering verbeteren, 

zodat die in het donker en bij slecht weer beter zichtbaar is. 

We onderzoeken de mogelijkheid om buurten en wijken te ondersteunen als zij onderhoudsta-

ken van de gemeente over willen nemen. Het hiervoor beschikbare geld wordt ook overgedra-

gen aan de (collectieven van) inwoners. Houden zij geld over, dan mag dit in de buurt worden 

geïnvesteerd. 

We willen de steunpunten groen in de hoofdkernen nieuw leven inblazen. Hier kunnen mensen 

terecht met hun vragen en opmerkingen over de openbare ruimte en andere zaken die de ge-

meente treffen. In kleine ‘gemeentehuizen-op-locatie’ – bijvoorbeeld gevestigd in een dorpshuis 

– bevinden zich verder de sociale teams, projectleiders van bouwprojecten en diverse andere 

vooruitgeschoven medewerkers.  

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 

“We bestrijden het verloe-

deren van buurten en wij-

ken door zwerfvuil weg te 

halen “  
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Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement en afhankelijkheid. De stijging van 

de woonlasten en zorgkosten leidden de afgelopen tijd tot een sterke toename van het aantal 

aanvragen voor schuldhulpverlening.  

Armoede in Tynaarlo 

Ongeveer 360 huishoudens kunnen niet rondkomen en maken gebruik van bijstand. Voor de 

PvdA is het niet aanvaardbaar dat in Tynaarlo ongeveer 560 kinderen in (bijna) armoede op-

groeien. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. In onze gemeente mogen 

kinderen nooit de dupe zijn van ouders die schulden hebben.  

 

 Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Ondersteunende financiële regelingen gelden voor alle mensen met een inkomen tot 120 pro-

cent van de bijstand. 

 

 

 

 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 

Armoede met kracht bestrijden 

Armoede en schuldhulpverlening 



 17 

 

 

 - Er werd onderzoek uitgevoerd naar ‘stille armoede’. 

- Er is een folder gemaakt die duidelijke informatie bevat over alle mogelijkheden die de        ge-

meente heeft om mensen in financiële nood te ondersteunen. 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

De sociale teams helpen gezinnen en andere mensen met problematische schulden, laagdrem-

pelig en slagvaardig, maar zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen.  

Er wordt samengewerkt met organisaties die zich met uitvoering bezighouden. 

Sommige mensen zijn niet geholpen met een verwijzing. Zij hebben (soms langdurig) onder-

steuning en begeleiding bij hun tocht 

door de wereld van de instituten en in-

stellingen nodig. Zoals mensen die fi-

nancieel in problemen verkeren.  

Wij willen extra inzetten op ondersteu-

ning en begeleiding van deze mensen, 

bijvoorbeeld met een budgetcoach Hierbij worden ervaringsdeskundigen ingezet. 

In onze gemeente mag geldgebrek van de ouders niet de reden zijn dat kinderen niet mee      

kunnen doen met sport, de schoolreis, culturele vorming en verjaardagen.  

Hier kunnen verschillende fondsen voor worden aangesproken, zoals Stichting Armoedefonds, 

Kansfonds, Leergeld, Jeugdsportfonds en Nationaal Fonds Kinderhulp. Wij blijven aan deze 

fondsen meedoen. 

We stellen een fonds in, speciaal om schulden van jongeren in onder te brengen en betaalrege-

lingen met schuldeisers en jongeren te treffen. Zo wordt voorkomen dat de schuld almaar stijgt 

door bijkomende boetes bij afbetalingsachterstand. Jongeren blijven eigenaar van hun schuld en 

krijgen begeleiding en training in het omgaan met geld. Hiermee wordt de jongere weer          

perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. Het fonds wordt steeds 

weer aangevuld met ontvangen aflossingen. 

We willen een sociale onderneming oprichten waarbinnen mensen die onder het bestaansmini-

mum komen tegen vergoeding werkzaamheden kunnen uitvoeren. Ook zetten we ons in om 

met de middenstand kortingsregelingen te treffen voor mensen op het bestaansminimum 

(bijvoorbeeld via een gemeente pas). Zo willen we de onafhankelijkheid van deze mensen       

bevorderen. 

 

“In onze gemeente mag geldgebrek van     

ouders geen reden zijn dat kinderen niet mee 

kunnen doen aan bv sport” 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 



 18 

 

 

 

Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het           

besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. Naast mensen in 

de bijstand gaat het om mensen die werken, maar daar niet genoeg mee verdienen, arme       

ouderen, alleenstaanden en mensen met sterk wisselende inkomsten (bijvoorbeeld sommige 

ZZP’ ers) 

Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomens-

grens van 120% van het bijstandsminimum, 130% voor gezinnen 

met kinderen tot 18 jaar.  

Een hardheidsclausule garandeert dat iedereen die ondersteuning 

nodig heeft om te participeren in de samenleving gebruik kan maken van de gemeentelijke ar-

moederegelingen.  

Op die manier kan maatwerk worden geboden en staan niet de regels, maar het leven van  

mensen en het doorbreken van armoede centraal. 

“Armoede is geen tegen-

slag maar een aanslag ” 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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Wij vinden dat inwoners en ondernemers door de gemeente moeten worden ondersteund bij 

het voorkómen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. 

De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.  

Duurzaamheid in Tynaarlo 

De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat is overmorgen. Het plan dat de gemeente 

hiervoor heeft gemaakt moet de komende jaren veel meer en veel zwaardere invulling krijgen. 

Steeds meer inwoners willen werk maken van verlaging van hun energieverbruik; de gemeente 

kan daarop inspelen. Zij geeft verder haar eigen voorbeeldfunctie veel beter vorm. 

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Aanpak van ‘sjoemelstroom’. Gemeente moet haar eigen energie duurzaam inkopen 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

De gemeente gaat ‘circulair’ inkopen (dat wil zeggen dat de grondstoffen en ingekochte materi-

alen opnieuw te gebruiken zijn).  
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In al onze gemeentelijke gebouwen willen we het energiegebruik terugdringen en alle geschikte 

daken voorzien van zonnecollectoren.  

De gemeente gaat gegarandeerd 100% duurzame stroom inkopen. Ook leveranciers en subsi-

die ontvangende organisaties worden gestimuleerd om dit te doen. 

We stimuleren de ontwikkeling (samen met het waterschap) van collectieve buurtwasplaatsen 

voor auto’s. 

Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen willen we duurzaamheid en energie

(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen en het 

weglaten van een gasaansluiting. “Nul op de meter” geldt als standaard bij nieuwbouw. 

Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door 

huurders en het isoleren van alle sociale huur-

woningen binnen 10 jaar, waarbij de netto 

woonlasten afnemen.  

Bewoners worden uitgedaagd om energie-

besparende maatregelen te bedenken en te treffen. We zoeken in woonbuurten naar mensen 

die in hun omgeving “de kar willen trekken”. Samen met de provincie bieden we ze ondersteu-

ning en desgewenst opleiding.  

Er komt een informatiepunt binnen de gemeente waar particulieren en organisaties terecht 

kunnen met al hun vragen over duurzaamheid. 

Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers stimuleren we het gebruik van elektrische 

auto’s en scooters. Dat doen we samen met marktpartijen. 

Bij vervanging van voertuigen kiest de gemeente voor elektrische aandrijving. 

Het stoken van houtkachels wordt niet verboden, maar de gemeente zet wel in op regelmatige 

voorlichting (betere/schone kachels, gebruik pellets in plaats van hout, niet stoken bij mist/

regen).  

Aantasting van het landschap gaan we tegen. 

Er worden geen nieuwe bedrijventerreinen ont-

wikkeld. Woningbouw vindt zoveel mogelijk 

binnen bestaande dorpsstructuren plaats 

(‘inbreiden’ voor ‘uitbreiden’). Grote silo’s en 

biovergisters leggen we liever aan op bestaan-

de bedrijventerreinen dan in het landelijk      

gebied. 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 

“Aanpakken sjoemelstroom.”  
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Sport is belangrijk voor iedereen: sport bevordert de gezondheid, werkt samenbindend, is ge-

zellig, leert met (spel)regels en winnen en verliezen om te gaan en samen te werken en ga zo 

maar door.  

Sport en beweging in Tynaarlo 

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Dankzij vrijwilligers kunnen de vereni-

gingen bestaan. Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik on-

der onze inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de 

leefbaarheid en verbinden zij verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. Sport 

moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. 

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- We hebben voor een verlaging van de kosten van sport voor kwetsbare groepen gezorgd. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

Wij willen dat er voldoende, goede en betaalbare faciliteiten voor het beoefenen van sport zijn 

(in teamverband en in verenigingsverband). 

Samenwerking tussen sportclubs, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt bevor-

derd. Bijvoorbeeld rond het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve arrangementen, maar ook 

in het gezamenlijk gebruik van accommodaties. 

Waar mogelijk vindt een multifunctioneel gebruik van scholen, sportvoorzieningen en dorps/

buurthuizen plaats. 

We gaan door met Sportpret en sportmogelijkheden in het kader van de buitenschoolse        

opvang (BSO). 
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Cultuur is in feite alles waar een mensenhand aan te pas is gekomen. Altijd ligt er iets eigens van 

de maker in en daarom gaat het over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan ko-

men en waar we naartoe gaan en over onze drijfveren en motieven.  

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Het gaat over vorm, over bele-

ving en waardering. Het vraagt creativiteit en vaak samenwerking. Zo werkt het verbindend.      

In die grote verscheidenheid komt ook de identiteit van onze gemeente tot uitdrukking.         

Daar moet het beleid op inspelen.  

Cultuur in Tynaarlo 

Voor onze gemeente gaat het bij cultuur onder andere om bibliotheken, kunst- en cultuuredu-

catie, uiteenlopende vormen van culturele uitingen en kunst als beroepsuitoefening. De           

inwoners kunnen daarbij goed profiteren van de stedelijke voorzieningen vlakbij. Cultuurbeleid 

in onze gemeente kan daar goed op aansluiten en aanvullen. Juist voor de PvdA is het altijd be-

langrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat 

elke cultuuruiting van waarde is. 
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Onze bijdrage in 2014-2018: 

- We hebben bevorderd dat de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken is uitgesteld tot 

2021. 

- We hebben aandacht gevraagd voor het overkoepelende Cultuurbeleid van de gemeente, me-

de in relatie tot het Culturele Jaar 2017. 

- We hebben het college erop geattendeerd dat Ol Eel (erfgoed vereniging) in Eelde andere 

huisvesting nodig heeft. Mogelijk is een gecombineerde huisvesting met de bibliotheek en ande-

re organisaties een mogelijkheid. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

Wij plaatsen cultuureducatie en muziekonderwijs, in samenwerking met culturele voorzienin-

gen, kunstenaars en het onderwijs, hoog op de agenda. We stellen subsidies beschikbaar voor 

het aanbieden van een kennismakings- of introductie aanbod. 

De bibliotheken houden we in stand en combineren we waar mogelijk met andere lokale voor-

zieningen. We zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats.  

Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de 

bestrijding van analfabetisme, laaggeletterdheid en eenzaamheid, er aller-

lei vormen van informatie te vinden zijn en er permanent open wifi-

verbindingen zijn. Laaggeletterd zijn mensen die moeite hebben met lezen, 

schrijven, rekenen, omgaan met geld of toegepaste informatisering.            

In Tynaarlo zijn ruim 3.000 mensen laaggeletterd. Ongeveer de helft van hen in ernstige mate. 

Een op de 5 pubers kan niet met geld omgaan. 

Amateurkunst waarderen en stimuleren wij via incidentele subsidies (zoals aanloopkosten) en 

het instellen van publieksprijzen.  

We willen kunst een meer centrale plek geven in de gemeente. We willen de beroepsgroep bij 

gemeentelijke plan- en beleidsvorming betrekken. Een werkvorm daarvoor wordt in samen-

spraak ontwikkeld. Wellicht kan op de samenwerking die in het kader van het cultureel jaar ont-

staan is voortgebouwd worden (evaluatie daarvan volgt nog). 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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In het winkellandschap is veel gaande. Het Rijk wijst erop dat het aantal vierkante meters win-

kelruimte te groot is. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Dat geldt ook voor de toeristisch-

recreatieve sector: vernieuwing is nodig om bij te blijven in de (inter)nationale concurrentie. 

Winkelen en verblijven in Tynaarlo 

Tynaarlo ligt in de prachtige provincie Drenthe. Het provinciebestuur stelt: oppassen met 

nieuwbouw en vooral inzetten op verbetering van het bestaande. Dat is ook de opgave voor   

Tynaarlo. De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van de (drie) 

centrumgebieden om ervoor te zorgen, dat dit aantrekkelijke winkelgebieden blijven en de 

werkgelegenheid daar behouden blijft. 

We zien verder nog veel kansen om het toerisme in onze gemeente te versterken, ook in regio-

naal verband; dat levert (MBO)banen op, waar veel behoefte aan is. 

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- Op ons voorstel is een zogenaamd E-book (elektronische informatie) over toerisme langs het 

Noord-Willemskanaal ontwikkeld. 
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- We hebben aandacht gevraagd voor te lage effectiviteit van gemeentelijk programma 

‘Tynaarlo Verbindt’. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

In bestaande winkelgebieden experimenteren we met een vrije bestemming voor meer leven-

digheid en het aanmoedigen van nieuwe functies (bij leegstand), zoals wonen. Met aanjaagpre-

mies bevorderen we de herbestemming van eventueel leegkomende panden. 

We schrappen zoveel mogelijk plannen voor uitbreiding van winkels en kantoren. Uiteraard res-

pecteren we al gemaakte afspraken. Zo willen we verdere leegstand voorkomen. 

Om winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing zijn. Bijvoorbeeld 

door verder weg gelegen winkelpanden te herbestemmen als woningen, of door andere functies 

zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten. Nauwe samenspraak met belanghebbenden is 

hierbij een voorwaarde.  

We steunen het midden en kleinbedrijf door een stagefonds voor 

vmbo-stagiaires in te stellen, waarmee een deel van de stagever-

goeding wordt gefinancierd. Dat is goed voor de bedrijven en goed 

voor werkgelegenheid.    

Ook willen we het instellen van bedrijfsinvesteringszones stimule-

ren en voor goede bewegwijzering zorgen in de winkelkernen.    

We stimuleren het toerisme (goed voor 10% van de werkgelegenheid in Tynaarlo) door aan te 

sluiten bij diverse initiatieven die tot doel hebben het toerisme te versterken (marketing Dren-

the).                                                                                                                                                                                     

Fietsroutes (aan de hand van knooppunten) 

worden in overleg met het recreatieschap dóór 

de dorpen geleid (en niet eromheen). 

Waar mogelijk vindt inkoop van producten en 

diensten door de gemeente plaats bij lokale be-

drijven.                                                                             

Om de aanleg van glasvezelnetwerken door de 

hele gemeente te bevorderen werken we nauw 

samen met de provinciale organisatie Drenthe 

Verbindt en eventuele coöperaties die zich    

hiervoor melden.                                                                

We verlagen gemeentelijke tarieven indien no-

dig en mogelijk, zodat initiatieven financieel 

sneller haalbaar worden. 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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Naast politieke- is er maatschappelijke democratie. Politieke democratie is het systeem waarbij 

alle inwoners door gekozen vertegenwoordigers van politieke partijen worden vertegenwoor-

digd in het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en wethouders).  

De politieke democratie verdeelt het geld, stelt voorwaarden en controleert.  

Met maatschappelijke democratie wordt bedoeld dat inwoners over bepaalde 

onderwerpen meedenken en meebeslissen of initiatieven nemen.                            

Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van bur-

gers bij de lokale democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, panels, buurtraden 

of andere vormen zijn.  

Meedenken en beslissen in Tynaarlo 

Ook in Tynaarlo groeit de behoefte aan betrokkenheid. De gemeente moet haar nieuwe rol be-

palen waar burgers zelf invulling willen geven aan hun omgeving. Naast burgerparticipatie wordt 

overheidsparticipatie een steeds belangrijker thema. 

Cultuur, houding en gedrag van gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie moeten hier 
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nog een slag in maken. Dit onder het motto ‘Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je 

tegen mij’ (Gandhi): we moeten ophouden met alleen maar plannen ‘van bovenaf’ maken. Plan-

nen die we samen maken zijn beter. 

Ook de samenwerking in de nieuw te vormen gemeenteraad verdient aandacht. Wij pleiten 

voor een goede introductie en enige coaching. 

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- We hebben aandacht gevraagd voor het meenemen van de wensen van omwonenden bij di-

verse plannen (de wijk Ter Borch, voormalig raadhuis in Eelde, terrein van de voormalige Prins 

Bernhard Hoeve in Zuidlaren). 

- We hebben diverse dorpsbezoeken gebracht en wensen van 

bewoners geïnventariseerd. Waar mogelijk hebben we die op de 

gemeentelijke agenda geplaatst, zoals de bouw van betaalbare woningen in Yde. 

- We hebben het kerngericht werken geïntroduceerd, in combinatie met gebiedsfondsen 

(bewoners dorpen zelf laten beslissen over budgetten). De gemeente experimenteert hier nu 

mee. 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

We willen dat de gemeenteraad per te behandelen onderwerp afspreekt hoe en met welk doel 

inwoners betrokken worden en dat die afspraken ook gecontroleerd worden.  

Om buurtinitiatieven te kunnen ondersteunen stelt de gemeenteraad een budget beschikbaar.               

Wij vinden dat inwoners het recht hebben om de gemeente uit te dagen om taken en het daar-

bij behorende budget over te nemen. Ook hebben inwoners het recht om mee te denken en te 

beslissen over de inrichting van hun wijk en mee te dingen naar de overname van maatschappe-

lijk vastgoed in een wijk.                                                                                                                                             

Tegenover de rechten staat de plicht om een tegenprestatie in de vorm van zelfwerkzaamheid 

te leveren.                                                                                                                                                                      

Niet echt de taak van het gemeentebestuur, maar we dringen er op aan dat het college haar 

invloed aanwendt om te bevorderen dat eventuele aardbevingsschade in de gemeente gecom-

penseerd wordt.  

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, 

zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd.      

Een samenleving die bijeenblijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend vermogen 

in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen.  

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling.  

We zien dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. De PvdA zal er 

alles aan doen om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel komt te staan. 

De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat 

inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. Het beschermen van de 

privacy van burgers hoort hier ook bij.  

De gemeente-organisatie in Tynaarlo 

De afgelopen jaren heeft de PvdA meermalen geconstateerd dat de gemeentelijke organisatie 

piept en kraakt in haar voegen. Daar komt bij dat Tynaarlo weliswaar bekend staat als 

‘opleidingsgemeente’, maar dat de lonen hier de laagste zijn in Drenthe (voor vergelijkbare func-

ties).  

Daardoor slagen we er niet in ervaren mensen vast te houden noch aan te trekken.                     
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Mogelijk zijn we te ver doorgeschoten in de bezuinigingen op de organisatie. 

Een andere slag die we moeten maken is het goed omgaan met mensen met specifieke noden 

en zij die het moeilijk vinden om de drempel van het gemeentehuis over te stappen. Niet ieder-

een is een ‘mondige burger’.  

Onze bijdrage in 2014-2018: 

- We hebben onze zorgen met het college gedeeld en we hebben het college meerdere keren 

aangesproken op beleidsstukken die niet of veel te laat naar de raad toe komen (of onvoldoende 

niveau hebben). 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

We stimuleren een vriendelijke en behulpzame houding van onze medewerkers naar de inwo-

ners.  

De gevolgen van bezuinigingen op het ambtelijk 

apparaat in 2014-2018 evalueren we met de eind-

verantwoordelijken. 

De gemeente onderzoekt hoe zij een aantrekkelijke werkgever blijft/ een meer aantrekkelijke 

werkgever kan worden.  

De gemeente betrekt zaak- en ervaringsdeskundigen en kunstenaars bij haar beleidsvorming. 

Bij het opstellen (en afwijken) van bestemmingsplannen wordt nadrukkelijk ook het belang van 

cultuurhistorie betrokken.  

Regels ondersteunen en zijn geen doel op zich. De gemeente toetst haar eigen regels. Regels 

zonder duidelijke reden worden afgeschaft 

De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde. De telefoon wordt correct en tijdig op-

genomen, brieven en mails worden beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijnen.       

Communicatie (ook formulieren) met inwoners is in begrijpelijke taal en er wordt altijd een tele-

foonnummer en bezoekadres voor nadere informatie of hulp bij aanvragen vermeld. 

Wie daar om vraagt, krijgt informatie op schrift.  

Tevredenheidsonderzoek dient om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van inwoners.  

We willen daarom kwalitatieve evaluaties, niet beperken tot het geven van een cijfer.               

Dergelijk onderzoek moet effectief, efficiënt en steekproefsgewijs uitgevoerd worden. 

Informatie over de dienstverlening moet vaak herhaald worden in diverse media. Ouderen    

worden vaker benaderd door ouderenadviseurs (vrijwilligers via de welzijnsorganisatie). 

De gemeente gaat prijsuitreikingen organiseren voor bedrijven en burgerinitiatieven                  

(de driejaarlijkse cultuurprijs houden we in stand). 

PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 
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We vinden, zoals altijd, dat de gemeente een solide financieel beleid moet voeren.  

Dat komt tot uitdrukking in een begroting die over meerdere, navolgende jaren opgesteld wordt 

zonder tekorten. Daarnaast is het belangrijk om over voldoende financiële reserves te blijven 

beschikken. 

We willen de lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken. De woonlasten in        

Tynaarlo behoren tot de laagste in Drenthe. 

Het sociaal vangnet is gegarandeerd. 

In 2014 stond de gemeente er financieel niet heel rooskleurig voor. Er dreigden grote tekorten. 

Deels door hoge kosten, deels omdat de overheid minder geld aan de gemeenten wilde geven. 

Dat is erg meegevallen. Vooral van het zorgbudget bleef flink geld over. Dat had er mee te ma-

ken dat er minder mensen zorg nodig hadden dan gedacht. Daarnaast vielen de verkopen mee 

(grond en gebouwen) en slaagde de organisatie er in bezuinigingen in hoog tempo door te voe-

ren. 

Zo kwamen de financiën goed op orde en is er nu voldoende reserve. 
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De komende jaren kunnen de financiën onder druk komen te staan. 

Er tekent zich een toename in zorgbehoefte af door vergrijzing. Ook de vraag neemt toe door-

dat inwoners geïnformeerd raken over de wettelijke plichten die de gemeente op het vlak van 

zorg heeft. Vooral in de jeugdzorg lijkt meer behoefte aan intensieve zorg te ontstaan. Maar ook 

de ondersteuning bij het dagelijks leven zal duurder worden, omdat in toenemende mate ook 

mensen worden bereikt die voorheen “buiten beeld” bleven.  

Tegelijkertijd is de verwachting dat de overheid het 

gemeentelijke budget neerwaarts bij zal stellen om 

het “te veel” voor zorg te corrigeren.  

Een andere ontwikkeling is de toename van het aan-

tal mensen dat niet meer rond kan komen. Mensen die langdurig in armoede leven behoeven 

intensieve en coördinerende begeleiding. 

Onzeker is welke kosten van klimaatverandering en vooral het voorkomen daarvan op rekening 

van de gemeente komen. 

Dan is er nog de (algehele) kosten stijging (de bouwkosten van scholen bijvoorbeeld zijn al naar 

boven bijgesteld). 

We verwachten dat ook rekening gehouden moet worden met hogere personeelskosten in sa-

menhang met taakverzwaring van de gemeente. 

De OZB verhogen we jaarlijks met maximaal 2%. We gaan daar alleen overheen als daar een 

duidelijk bestedingsdoel tegenover staat. 

Het College van B en W bestaat uit de burgemeester en 3 fte wethouders (max 4 x 0,8). 

We blijven van mening dat de aandelen van Groningen Airport Eelde overgedaan moeten wor-

den aan de provincie Drenthe. 
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Colofon :  

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid 

Tynaarlo, 2018 – 2022.  

Status van dit document: 

Definitief ; vastgesteld op ALV d.d. 19 okto-

ber  2017  

Opgesteld door commissie verkiezingspro-

gramma (Koos Dijkstra, Herman Beerda, 

Andre Ensing en Kees de Graaf) 

- gevoed door bijdragen van leden en 

(kritische) externen, ook niet-partijleden 

- basisdocument voor verdere besluitvor-

ming en communicatie, uit te werken naar 

verschillende media  

 

 


