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Inleiding 
 

De afgelopen 4 jaar mocht de VVD actief zijn als de grootste partij in de gemeente 

Tynaarlo. In deze college periode is het ons gelukt om Tynaarlo weer haar identiteit 

terug te geven. Een prachtige gemeente, waar je trots op bent als je er woont. De 

groene long tussen de steden Assen en Groningen. Een gemeente met een prachtig 

voorzieningenniveau en met lage lasten voor haar inwoners. 

 

Bestuurlijk is de rust hersteld. In de afgelopen periode was Tynaarlo vaak op een 

positieve manier in het nieuws in plaats van het bestuurlijke gedoe waar de 

gemeente voorheen om bekend stond. 

 

Financieel is de basis op orde. We hebben een begroting gemaakt waardoor er 

blijvend geïnvesteerd kan worden, zonder in de rode cijfers te komen. 

Scholen en binnensportaccommodaties zijn vernieuwd of die vernieuwing staat 

gepland. 

Aan de centrumplannen voor de drie grote kernen wordt hard gewerkt. Voor Eelde 

en Vries zijn de centrumplannen na jaren van stagnatie eindelijk vlot getrokken. 

 

De VVD heeft in al deze ontwikkelingen haar verantwoordelijkheid genomen en wij 

willen daar graag mee doorgaan. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan op 

welke manier wij dat willen doen en wat wij daarbij belangrijk vinden. 

 

Op voorhand sluiten wij samenwerking met geen enkele andere partij uit. Wanneer 

programmatische verschilpunten overbrugd kunnen worden en er een goed 

bestuursteam gecreëerd kan worden, waarin onderlinge samenwerking en 

vertrouwen de leidraad vormen, is de VVD Tynaarlo van harte bereid om invulling te 

geven aan bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
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1. Grondslag, missie en liberale uitgangspunten 
 

GRONDSLAG VAN DE VVD 

“De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie staat als liberale partij open voor een 

ieder die de overtuiging heeft, dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, 

sociale gerechtigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten 

behoren te zijn van elke samenleving. De Beginselen die uit deze overtuiging 

voortvloeien, aanvaardt zij als grondslag voor haar politiek”. 

 

MISSIE EN LIBERALE UITGANGSPUNTEN: 

1. De VVD is de partij voor alle mensen die zich met rede en passie willen 

inzetten voor het vergroten van het liberale gehalte van de samenleving. 

2. De VVD beschouwt de individuele vrijheid als een onmisbare voorwaarde voor 

ontplooiing. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige vorm van 

discriminatie. 

3. De VVD streeft naar een samenleving waar mensen de ruimte krijgen om hun 

leven in te vullen zoals zij dat willen. 

4. De VVD wil dat mensen eventuele achterstand en armoede ontstijgen. 

Daarom hecht de VVD veel waarde aan goed onderwijs en aan het meedoen 

aan de maatschappij voor een ieder mogelijk maken. Door mensen niet 

afhankelijk te maken van de overheid, maar door hen te helpen op eigen 

benen te staan. 

5. De VVD beschouwt verantwoordelijkheid als het fundament onder een 

samenleving van vrije mensen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn voor ons 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

6. In vrijheid draagt ieder mens niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf 

en zijn eigen gedrag, maar houdt hij ook rekening met anderen, die eveneens 

recht hebben op een zo groot mogelijke vrijheid. 

7. Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije 

mens laat ook anderen vrij in geloofsbelijdenis, levensbeschouwing, 

meningsuiting en in gedrag. De VVD erkent de mogelijkheid van 

overheidsingrijpen als grenzen van het maatschappelijk toelaatbare worden 

overschreden. 

8. Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. In onze maatschappij bestaan 

ongelijke voorwaarden en ongelijke mogelijkheden voor individuele burgers. 

Deze ongelijkheid moet zoveel mogelijk worden opgeheven. 
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9. Sociale rechtvaardigheid dient door de overheid te worden bevorderd door 

het scheppen van gelijke kansen voor iedereen en het verstrekken van hulp 

aan hen, die dit nodig hebben. De VVD is van mening dat het oppakken van 

kansen die door anderen zijn aangereikt (bijvoorbeeld door overheid en/of 

instellingen), leidt tot afhankelijkheid en dat het zelf creëren van kansen leidt 

tot vrijheid en ontplooiing. Ofwel, iemand leren om succesvol te zijn in 

sollicitaties, prefereert boven het aanbieden van werk. Alleen diegene die 

daartoe om dwingende fysieke of psychische redenen niet in staat zijn, 

mogen rekenen op blijvende ondersteuning. 
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2. Tynaarlo is een prachtige gemeente om te leven… 
 

2.1 … WAAR JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis! De plek waar je je veilig 

en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij vinden 

het belangrijk dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen 

vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of 

door te stromen.  

 

De VVD Tynaarlo staat voor: 

• voldoende koopwoningen voor starters en er zijn voldoende kavels 

beschikbaar voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen;  

• een passende afstemming tussen vraag naar en aanbod van 

huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen 

die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan 

op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstroming; 

• inbreiding verdient de voorkeur boven uitbreiding, wanneer het gaat over 

te bouwen nieuwe woningen; 

• bevordering van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom zijn we kritisch op de hoogte van de OZB (Onroerende Zaak 

Belasting). Verlagen waar mogelijk en nooit meer verhogen dan 

trendmatig; 

• opknappen van bestaande bedrijventerreinen verdient de voorkeur boven 

het aanleggen van nieuwe. Is opknappen niet meer mogelijk dan vinden 

wij herbestemmen een goed instrument; 

• herstructurering van het parkeren in oudere wijken. Toegenomen 

autobezit en automobiliteit vraagt om een geherstructureerde openbare 

ruimte in de oudere wijken met uitbreiding van parkeercapaciteit. 
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2.2 … WAAR JE JE AFVAL MAKKELIJK KWIJT KUNT, HET WATER SCHOON IS EN 

WAAR HET RIOOL GEWOON WERKT 

We wonen graag in een schone, leefbare en aantrekkelijke wijk. Het is normaal dat 

mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun 

tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen 

straat en buurt, want als dat gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.  

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• het tegengaan van verrommeling van wijken en buurten. Hondenpoep, 

paardenpoep, zwerfvuil, graffiti  en andere overlast worden door de 

gemeente aangepakt. Vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk 

worden de kosten verhaald op de veroorzaker; 

• de gemeente stimuleert circulaire economie, we willen zoveel mogelijk 

afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval zo goed 

mogelijk gescheiden wordt; 

• Tynaarlo voert effectief afvalbeleid. We zijn met de afstand de 

goedkoopste gemeente voor afvalstoffenheffing en hebben bovendien de 

hoogste afvalscheiding. Wij willen daarom doorgaan met de huidige 

manier van afvalinzameling en afvalscheiding. Beprijzing per kilo draagt 

bij aan een verantwoord milieubeleid en aan bewuste keuzes inzake het 

aanbod van afval. Het principe van “de vervuiler betaalt” is het meest 

eerlijke systeem 

• de gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water 

en het beheer van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat 

iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten.  

 

2.3 … WAAR JE KUNT GENIETEN VAN DE NATUUR 

Tynaarlo heet niet voor niets de groene long tussen de stedelijke gebieden 

Groningen en Assen.  We genieten allemaal van onze mooie natuur, van onze 

bossen, meren en beekdalen, van vogels in de tuin en koeien in de wei. Het is 

belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om 

te kunnen wonen en werken. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en 

economie zijn geen tegenpolen van elkaar, maar kunnen elkaar heel goed 

versterken. 
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Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur 

en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra 

milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al 

bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. 

Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur echt iets aan 

heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

 

• Een effectieve balans tussen overheidsmaatregelen en initiatieven vanuit 

particulieren en bedrijven in relatie tot natuur- en milieubeheer;  

• bevorderen van samenwerking tussen natuurorganisaties, overheid en 

ondernemers (b.v. bij het Zuidlaardermeergebied); 

• terughoudendheid met regelgeving, bijvoorbeeld over natuurbeheer. Regels 

die in de praktijk niet of nauwelijks te handhaven zijn, kun je beter niet 

opleggen. In plaats van nieuwe regels opleggen, is het beter om te appelleren 

aan de eigen verantwoordelijkheid van particulieren en bedrijven; 

• de vele mooie natuur die Tynaarlo te bieden heeft, kan worden ingezet om 

recreatie en toerisme te bevorderen. Natuur en economie kunnen elkaar in 

sommige gevallen versterken. 

 

2.4 … WAAR VERVOER VAN A NAAR B VLOT GAAT 

We verplaatsten ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk of naar school te 

gaan, om boodschappen of andere inkopen te doen, om familie en vrienden op te 

zoeken of om uit te gaan. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de 

kerntaken van de gemeente Tynaarlo 

 

Tynaarlo is een forensengemeente. De VVD aanvaardt dat de auto in onze gemeente 

een onmisbaar vervoermiddel is en niet in elke kern door een vorm van openbaar 

vervoer kan worden vervangen. Wel is het noodzakelijk om over adequaat openbaar 

vervoer op hoofdroutes te beschikken om daarmee een goed alternatief te bieden 

om het (voortgezet) onderwijs en de werk- en winkelplek te bereiken.   

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen 

steeds meer nieuwe vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden 

en wegen worden (her)ingericht met een blik op de toekomst, waarbij 

verkeersveiligheid en doorstroming voor alle verkeersdeelnemers centraal 

staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes; 
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• voor de door de provincie Drenthe gewenste fietssnelweg, die 12 kilometer 

door onze gemeente loopt, zou de gemeente Tynaarlo een bijdrage moeten 

leveren van 1 miljoen euro. Wij vinden deze bijdrage veel te hoog en wij zijn 

van mening dat het nut en de effectiviteit van een dergelijke verbinding 

onvoldoende is aangetoond; 

• het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is 

geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten 

rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We staan open 

voor vraaggestuurde, innovatieve en kostenefficiënte alternatieven; 

• de gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de 

verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en 

sportclubs. Met medewerking van relevantie partners en ouders creëren we 

samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en 

veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee 

buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in 

de buurt beter kan; 

• achterstallig onderhoud aan wegen en fietspaden verdient prioriteit. Tijdens 

onderhoudswerkzaamheden is overlast niet te voorkomen, maar we willen de 

overlast zoveel mogelijk beperken door goede bewegwijzering naar 

alternatieve routes. Goed onderhouden wegen en fietspaden vormen een 

belangrijke voorwaarde voor verkeersveiligheid. Als minimaal niveau gaan wij 

uit van het BOR-niveau 6; 

• parkeren in de hele gemeente Tynaarlo is gratis en moet gratis blijven. 

Uitbreiding van parkeermogelijkheden in Zuidlaren verdient prioriteit. 
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3. Tynaarlo is een gemeente waar ruimte is voor eigen 

initiatief… 

3.1 … WAAR MENSEN VOLOP DE RUIMTE KRIJGEN 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het 

gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn zeer talrijk: beheer van openbaar 

groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk 

inkopen van energie of het zelfstandig leiden van een boerderij. Wij juichen deze 

initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons 

streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid en gezonde 

overheidsfinanciën 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• een leefbare gemeente. Dat betekent dat de gemeente de inwoners helpt om 

vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden; 

• zelf de vrijheid hebben om je eigen woonomgeving in te richten. 

 

3.2 … WAAR ONDERNEMERS VOLOP RUIMTE KRIJGEN 

We willen allemaal graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een 

bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn onze 

ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden 

en kleinbedrijf is de banen motor van de gemeente. Als het goed gaat met onze 

lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente en met de voorzieningen 

en leefbaarheid in onze gemeente 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en 

aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde 

waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf; 

• wij zijn voorstander van BedrijfsInvesteringsZones (BIZ); 

• recreatie en toerisme zijn in Tynaarlo belangrijke dragers van onze lokale 

economie; 

• recreatie mag altijd in de natuur. Recreatie ondernemers moeten kunnen 

uitbreiden, tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt 

toegebracht; 
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• kleine terrassen stimuleren het gebruik van de openbare ruimte, de 

economie, de leefbaarheid van onze gemeente; 

• wij hebben grote waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en 

tuinbouw. We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en 

niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op 

het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid; 

• agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te kunnen 

huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast; 

• we stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er 

niets in om land- en tuinbouwgebied op te geven voor “natuurontwikkeling”. 

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de 

gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de 

gemeente de ondernemers het beste te doen. Dat is de reden dat wij lagere 

belastingen en minders regels willen. 

 

• ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of 

dicht gaat. Wij zijn voor flexibele winkeltijden; 

• wij willen zoveel mogelijk vergunningen afschaffen, samenvoegen of 

vervangen door een meldingsplicht of algemene regels; 

• wij willen dat ondernemers maximaal 1 aanslag per jaar krijgen van de 

gemeente waarop alle lokale lasten staan vermeld; 

• wij willen met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 

handhaafbare regels en stellen voor die te schrappen. 

 

3.3 … WAAR DUURZAAMHEID IN HET TEKEN STAAT VAN ONDERNEMEN 

Wij vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te 

gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen 

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van 

de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal 

regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door 

subsidies. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• een stimulerende rol vanuit de gemeente Tynaarlo ten aanzien van het 

gebruik van alternatieve energie, bijvoorbeeld zonnepanelen. De gemeente 

werkt hierin nauw samen met de provincie Drenthe; 
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• elektrische auto’s zijn een goed middel om van A naar B te komen. De VVD 

Tynaarlo vindt het belangrijk dat er voldoende oplaadpunten in de gemeente 

aanwezig zijn, maar vindt ook dat het plaatsen van laadpalen uit 

marktwerking moet voortvloeien en dus geen gemeentelijke taak is.  
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4. Tynaarlo is een gemeente waar iedereen meedoet 

4.1 … WAAR JE MET PLEZIER NAAR JE WERK GAAT 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we 

geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt 

tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de 

toekomst van onze samenleving. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de 

gemeente opdrachten aan zoveel mogelijk lokale ondernemers binnen de 

mogelijkheden van wet- en regelgeving; 

• we zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen 

steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen; 

• wij willen dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan. Iedereen heeft 

talenten en mogelijkheden. Het is zonde als die niet gebruikt worden;  

• de gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk 

arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk; 

• mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; bijv. een 

uitkering;  

• ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk steuntje in de rug 

om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van een baan is al ingrijpend 

genoeg; 

• wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie 

mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of 

geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering; 

• armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een 

uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een 

uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoede regelingen 

die dat belemmeren, willen wij afschaffen; 

• fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot 

op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 
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4.2 … WAAR KINDEREN ZICH THUIS VOELEN EN MET PLEZIER NAAR SCHOOL 

GAAN 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt 

jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats 

verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden, dan grijpt de 

gemeente in. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken 

bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen een 

hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 

 

Voorkomen is beter dan genezen. Wij willen dat de gemeente er op tijd bij is om 

ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk 

probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor 

goede koppeling tussen zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, 

cultuur en sport. 

 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan 

hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in 

Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed 

onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook 

de samenleving heeft er belang bij. We zijn trots op onze meesters en juffen voor de 

klas. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• onze scholen zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en voor ouders; 

• school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat 

er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling 

van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur; 

• de school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen; 

• om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de 

gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, 

bijvoorbeeld op peuterspeelzaal of kinderdagverblijven; 

• vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar 

religieus onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 
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4.3 … WAAR IEDEREEN GOEDE ZORG KRIJGT 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we 

elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als 

dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je 

nodig hebt. 

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo 

lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de 

ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de 

gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor 

zorg op kleine schaal. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• de zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning 

zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van 

belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke 

ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 

duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt; 

• we zijn er ontzettend trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor 

hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze 

samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij  om te voorkomen dat 

mantelzorgers overbelast raken; 

• het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke 

mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage; 

• zorgdiensten worden door de gemeente scherp ingekocht. 

 

4.4 … WAAR RUIMTE IS VOOR SPORT 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen 

van sociaal contact. Wij vinden het belangrijk dat ieder mens kan sporten. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• aan de gebruikers van sportvoorzieningen mag een redelijke eigen bijdrage 

worden gevraagd; 

• sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen 

om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen; 

• sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. 
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4.5 … WAAR AANDACHT IS VOOR KUNST EN CULTUUR 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur 

stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft positief effect op 

de economie. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het 

beschermen van de vrijheid van meningsuiting het meest belangrijk. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de 

geschiedenis en cultuur van Tynaarlo kennen. Wij vinden het belangrijk om 

ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische 

evenementen zoals de Sinterklaasintocht, het Bloemencorso, de 

Zuidlaardermarkt, etc.; 

• cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te 

komen. Op de basisschool krijgt iedereen cultuureducatie; 

• cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep 

mensen en een specifieke groep instellingen die er op dit moment door de 

overheid gesubsidieerd worden; 

• culturele organisaties laten bij een subsidie aanvraag eerst zien hoe ze hun 

eigen inkomsten binnenhalen; 

• vergunningverlening kan eenvoudiger, daarom zijn wij voorstander van een 

zogenoemd (digitaal)evenementen loket; 

• bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige en realistische  

veiligheidseisen. 

 

4.6 … WAAR NIEUWKOMERS ZICH AANPASSEN 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, 

maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• zolang nieuwkomers in Tynaarlo zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze 

de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan 

werken, werkt;  

• de Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de 

nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende 

betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal; 

• voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen 

plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 
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5. Tynaarlo is een gemeente waar veiligheid belangrijk is… 

5.1 … WAAR JE JE VEILIG VOELT 

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. 

Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de 

dagelijkse rit naar werk, school of sport moet veilig zijn. Het is belangrijk dat we 

ons veilig voelen in onze eigen buurt en in ons eigen huis. 

 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de 

gemeente. De overheid heeft vooral een regievoerende taak en maakt afspraken met 

onder meer de politie. Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op 

veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun 

verantwoordelijkheid. De VVD is voorstander van een stevige aanpak van diegenen 

die veiligheid en openbare orde verstoren. Ten aanzien van (jeugdige) veelplegers, 

winkelcriminaliteit, vernielingen, overlast van hangjongeren is respect en tolerantie 

niet op zijn plaats. De VVD streeft naar snel en effectief handelen om excessen in de 

kiem aan te pakken. 

 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten 

ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen 

mensen die hen bedreigen of aanvallen. 

 

Hoewel de gemeente geen directe invloed heeft op het aantal politieagenten, wil de 

VVD dat de gemeente zich toch sterk maakt voor het handhaven van wijkagenten in 

de hoofdkernen en voor goede bereikbaarheid van de politie. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• politie, brandweer en ambulance zijn 24 uur per dag beschikbaar. De 

hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet 

uit vanuit welke gemeente de diensten komen; 

• de hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is 

nooit de enige mogelijkheid;  

• iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open 

voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsAppgroepen; 

• veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid 

van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde 

is wel dat de meldkamer snel en correct de meldingen verwerkt. Ook een 

terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.  
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5.2 … WAAR OVERTREDERS HARD WORDEN AANGEPAKT 

 

Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld 

is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten, pakken we hard aan. 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord 

hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die 

hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die 

moeten ze ook durven in te zetten. 

  

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen 

daar iets aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit; 

• de politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast 

veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de 

politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag; 

• burgemeester, justitie en politie (de driehoek) faciliteren dat de politie alle 

nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te 

pakken; 

• de burgemeester maakt actief gebruik van alle bevoegdheden en de 

mogelijkheden die beschikbaar zijn om de openbare orde te handhaven en 

overlast te bestrijden. Bijvoorbeeld het afkondigen van gebiedsverboden, 

groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel afkondigen, 

preventief fouilleren, etc.;  

• technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het 

gebruik van cameratoezicht en helmcamera’s; 

• het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen 

en oplossen. Instrumenten als gebiedsontzegging worden gebruikt om 

geweld of overlast tegen te gaan; 

• hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun 

gedrag; 

• schade en kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op 

diegenen die dit veroorzaken; 

• vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden 

voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief 

gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft; 

• eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van 

bijtincidenten. De gemeente houdt een stevig beleid aan. 
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5.3 … WAAR SCHADE ALS GEVOLG VAN AARDBEVINGEN SNEL EN GOED WORDT 

AFGEHANDELD 

Heel Nederland heeft tientallen jaren lang geprofiteerd van de inkomsten uit de 

gaswinning. We hebben er onder meer onze zorg, onze uitkeringen en ons 

onderwijs mee betaald. De overheid heeft de gevolgen van gaswinning echter te 

lang onderschat. Wij vinden daarom dat schade door aardbevingen moet worden 

vergoed. Voortaan mag er alleen nog geboord worden als het veilig kan. 

Wij vinden het terecht dat de gaswinning is verminderd. Het onderzoek naar de 

gevolgen van gaswinning en gasopslag moet blijven doorgaan. Zo kunnen we op 

een evenwicht komen tussen optimale veiligheid en geldelijke opbrengsten. 

Helemaal stoppen met gaswinning is nog niet mogelijk. Om te kunnen stoken en 

koken hebben wij in de komende jaren nog steeds aardgas nodig.  

In toenemende mate melden ook inwoners van Tynaarlo dat zij last hebben van 

aardbevingsschade. De gemeente heeft daar oog en oor voor, luistert naar haar 

inwoners, maar realiseert zich dat daarvoor geen gemeentelijke oplossing is. Landelijk 

en regionaal, van Groningen oprukkend naar Drenthe is hiervoor veel aandacht. 

Tynaarlo zoekt aansluiting bij de regionale krachtenvelden die hiervoor al zijn 

opgebouwd. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• klachten van inwoners over aardbevingsschade worden serieus genomen; 

• voor inwoners van de gemeente Tynaarlo gelden dezelfde regels m.b.t. 

bewijslast en schadeloosstelling die ook elders, bijvoorbeeld in Groningen, 

gelden, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld schademeldingen niet door de NAM 

worden afgehandeld, maar door een onafhankelijke partij; 

• veiligheid van omwonenden bij gaswinning en gasopslag staat altijd voorop; 

• verantwoordelijkheden moeten volstrekt duidelijk zijn en via eenvoudige 

procedures moeten inwoners en bedrijven hun recht snel kunnen halen. 

 

 

 

 

 

 



VVD Tynaarlo Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 Pagina 20 

 

6 Tynaarlo is een gemeente die er voor ons is 

6.1 … EEN GEMEENTE DIE DIENSTBAAR EN MODERN IS 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft 

voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten 

aanbiedt voor het gemak van de inwoners, houdt meer tijd over om naar de 

bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket 

heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het 

ons uitkomt. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• we vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt (binnen 

openstellingsuren) en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te 

helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom; 

• de gemeente beschikt over een gemotiveerd, deskundig, integer en flexibel 

ambtelijk apparaat, dat zich moeiteloos aanpast aan de veranderende eisen 

die burgers, ondernemers en samenleving stellen; 

• de gemeente werkt volgens het principe afspraak = afspraak; 

• we willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken 

die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe 

kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld 

op je werk. Voor zaken die je wel digitaal kunt regelen, kun je 24/7 bij de 

gemeentelijke website terecht;  

• de gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat 

persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd; 

• een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer 

gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding 

van subsidies online toegankelijk te maken. WOB verzoeken en antwoorden 

worden online gezet; 

• de gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 

6.2 … WAAR DE OVERHEID JE NIET IN DE WEG ZIT 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die 

van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het 

geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige 

regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is 

het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
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besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale gebiedsraden, maar ook direct 

richting individuele burgers en ondernemingen. 

  

  

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

de inwoners van Tynaarlo; 

• Tynaarlo is geen eiland. De gemeente heeft een regionale opstelling en de 

blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of 

samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald; 

• Tynaarlo blijft dicht bij haar inwoners en verenigingen door zelf uitvoering te 

geven aan de taken van gemeentewerken in de openbare ruimte , de sociale 

teams inzake de zorgtaken en beheer van sportaccommodaties om onze 

(vrijwillige)sportverenigingen te faciliteren. Daarmee borgen we kwaliteit en 

flexibiliteit; 

• in het kader van kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente 

oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals 

provincie, regiovisie en rijk; 

• de omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. 

De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 

6.3 … EEN GEMEENTE DIE ZUINIG EN ZINNIG MET BELASTINGGELD OMGAAT 

Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. 

Belastinggeld word verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die 

de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet 

daarom zinnig en zuinig worden uitgegeven. 

 

De VVD Tynaarlo staat voor:  

• we zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en 

ondernemingen; 

• we willen kostendekkende leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat 

onnodige kosten worden afgewenteld op een aanvrager; 

• woonlasten blijven zo laag mogelijk; 

• een goede financiële huishouding is van groot belang. Wij vinden dat de 

gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te 

hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen;  
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• inkomsten en uitgaven zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen 

jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect 

is. 

 


