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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
donderdag 5 januari 2012 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA), H. Wiersema(CDA) en R.R.M. Zuiker (GL) 
alsmede de heren R. Prins (PvdA) J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA), A. Kalk (PvdA), O.D. Rietkerk 
(GL), A.M. Meerman (GL), G.J. Wensink (CDA), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij) en J. 
Hoogenboom (CU) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), H.H. Assies (GL) L.M. Kremers (CDA). 
 
Met kennisgeving afwezig: de dames G.K.C. Baggerman (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66) en de 
heren G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), C.H. Kloos 
(LT), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es (GB) en J. Weering (GB), alsmede 
mevr. N. Hofstra (wethouder VVD). 
 
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, de vertegenwoordigers van de pers, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de 
ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.    
           

3. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Leenman uit Zuidlaren en de 
heer De Koning uit Vries (beiden agendapunt 4).  

 
4. Opheffen status huidig college en realisatie nieuw college (stukken worden tijdens vergadering 

uitgereikt).  
          Gevraagd besluit: 

1. Ongedaan maken motie gemeenteraad 11 oktober 2011 
     2.    Ontslag wethouder mevr. N. Hofstra.  
     3.    Benoeming wethouder dhr. J.E. de Graaf (artikel 35 1e lid en art. 39 van de gemeentewet            
            geven aan dat de raad de wethouder benoemt)  
     4.    Beëdiging wethouder dhr. J.E. de Graaf 
            (artikel 41a van de gemeentewet geeft aan dat de wethouder, alvorens deze functie te  
            kunnen aanvaarden, in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter de eed of de            
            belofte aflegt. 

          Besluit raad:  
          Ad 1.  
          Door de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, CU en Van der Meij wordt een motie  
          (nr. 1) ingediend met de strekking dat de raad in zijn vergadering dat de raad in zijn vergadering  
          van 11 oktober 2011 een motie heeft aangenomen waarin zij de wethouders opdraagt hun    
          portefeuille beschikbaar te stellen opdat er opnieuw onderhandeld kan worden over de  
          samenstelling van een nieuw college dat wel kan rekenen op een vruchtbare samenwerking; 
          dat de onderhandelingen zijn gevoerd; dat de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie  
          en Van der Meij een nieuw college wensen samen te stellen die kan rekenen op een vruchtbare  
          samenwerking; dat de wethouders H. Kosmeijer, H.H. Assies en L.M. Kremers deel gaan  
          uitmaken van dit nieuwe college. 
          Spreekt uit: dat het deel van de motie waarin de wethouders H. Kosmeijer, H.H. Assies en  
          L.M. Kremers opgedragen wordt hun portefeuille beschikbaar te stellen, hierbij wordt herroepen  
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          opdat genoemde wethouders hun portefeuille onverkort kunnen oppakken. En gaat over tot de  
          orde van de dag. 
          Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie met 12 stemmen voor aangenomen.  
          Ad 2. 
          De raad neemt kennis van de brief die mevr. N. Hofstra bij de raad heeft ingediend waarin zij  
          conform artikel 43 gemeentewet haar ontslag indient.  
          Ad 3.    
          Door de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, CU en Van der Meij wordt een motie (nr. 2) 
          ingediend met de strekking dat de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Van der 
          Meij een nieuw college wensen samen te stellen die kan rekenen op een vruchtbare  
          samenwerking; dat de zittende wethouders H. Kosmeijer, H.H. Assies en L.M. Kremers deel gaan  
          uitmaken van dit nieuwe college; dat de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en  
          Van der Meij de voorzitter van de Raad hebben verzocht de heer J.E. de Graaf te benoemen tot  
          wethouder voor een aanstelling van 0,9 fte. Spreekt uit: de heer J. E. de Graaf met onmiddellijke 
          ingang te benoemen tot wethouder met een aanstelling van 0,9 fte. En gaat over tot de orde van 
          de dag.  
          Voor de benoeming wordt een commissie van stemopneming ingesteld. In deze commissie  
          hebben zitting de leden Prins (voorzitter), Van der Meij en Wensink, aangevuld met de griffier. 
          Na schriftelijke stemming worden op de heer De Graaf 12 stemmen  uitgebracht, waarmee de  
          heer De Graaf met ingang van 5 januari 2012 tot wethouder van de gemeente Tynaarlo is  
          benoemd. 
          Ad 4. 
          De heer De Graaf legt in handen van de voorzitter de eed af en geeft aan zijn benoeming met  
          onmiddellijke ingang te aanvaarden.  
   
5. Sluiting 

De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          7 februari 2012. 
 
  
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


