
 
 

 

gemeente Tynaarlo 
1

Besluitenlijst van de buitengewone openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, 
gehouden op dinsdag 6 april 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, 
Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), G.K.C. Baggerman (VVD), R.R.M. Zuiker (GL),  
N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA), M.A. Engels-van Dijk (D66), alsmede de heren W.K.N. 
van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), A. Kalk (PvdA), J. Talens (PvdA), G. Pieters (VVD), P.A. van 
Mombergen (LT),  P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), R. Prins (PvdA), 
J. Hoogenboom (CU), R. Kraaijenbrink (LT), M.S. Onur (VVD), H.H. Assies* (GL), H. Kosmeijer* (PvdA) 
en J. Weering (GB).  
 
Wethouder de heer J.D. Frieling (*de heren Assies en Kosmeijer zijn lid van de gemeenteraad maar zijn 
daarnaast demissionair wethouder) 
 
Afwezig met kennisgeving: de heer C.H. Kloos (LT) 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, wethouder Frieling, de vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke 
ondersteuning, evenals de luisteraars van Tynaarlo Lokaal, belangstellenden op de publieke 
tribune welkom. Deze buitengewone vergadering staat in het teken van het afscheid van de heer 
mr. ing. J.D. Frieling, wethouder van de gemeente Tynaarlo.  

                     
2. Afscheid wethouder mr. ing. J.D. Frieling 

Namens de raad, het college en de fractie wordt afscheid genomen van de heer mr. ing. J.D. 
Frieling, wethouder van de gemeente Tynaarlo vanaf 1998 tot 2010. Achtereenvolgens worden 
door: 
- burgemeester F.A. van Zuilen, 
- wethouder H. Kosmeijer en 
- raadslid G. Pieters lovende woorden in de richting van de vertrekkende wethouder gesproken. 
Uit handen van burgemeester Van Zuilen ontvangt de heer Frieling de erepenning met 
bijbehorende oorkonde van de gemeente Tynaarlo voor zijn langdurige en bijzondere inzet voor 
de gemeente Tynaarlo als raadslid en wethouder.  
Tot slot spreekt de heer Frieling de raad toe en bedankt voor de ontvangen erepenning, cadeaus 
die hem zijn overhandigd en voor de lovende woorden die hem zijn toegesproken.  
            

3.       Sluiting 
          De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 april 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


