
 

 

gemeente Tynaarlo 
1 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 25 maart 2014, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), 
A. Lubbers (PvdA), N. Hofstra (VVD) evenals de heren J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA ), G. Pieters 
(VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), A. M. Meerman (GL), R.A. 
Kraaijenbrink (LT), P. van Es (GB), J. Weering (GB), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), P.A. van 
Mombergen (LT), G.J. Wensink (CDA), R. Prins (PvdA) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, A. Kalk (PvdA) en W.K.N. van der Meij (Fractie 
Van der Meij) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), J.E. de Graaf (CU), H.H. Assies (GL), L.M. 
Kremers (CDA), en gemeentesecretaris/directeur G.K. Zijlstra. 
 
Voorzitter : Dhr. P. Adema  
griffier : Dhr. 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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vragenrecht 
Van het vragenrecht wordt geen gebruik gemaakt.  

 
4. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven mbt toelating tot de raad en onderzoek van nieuw 

te benoemen raadsleden 
De commissie van onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de leden: 
- dhr. P.A. van Mombergen 
- dhr. G.J. Wensink (voorzitter) 
- mevr. H.J. Bolhuis   
doet onderzoek naar de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden. De commissie 
komt tot oordeel dat op basis van het proces-verbaal van het Centraal Stembureau van de 
gemeente Tynaarlo de verkiezingen rechtmatig zijn geweest en dat op basis van het onderzoek, 
de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten leden in orde zijn bevonden en adviseert de raad de 
volgende raadsleden toe te laten: 

          - dhr. H. Berends te Eelde 
- dhr. J.J.W. van den Boogaard te Vries 
- dhr. H. van den Born te Paterswolde 
- dhr. T.A.H. Dijkstra te Zuidlaren 
- mevr. M.A. Engels-van Dijk te Eelderwolde 
- dhr. P. van Es te Eelde 
- dhr. J.E. de Graaf te Zuidlaren 
- dhr. E.B.A Hageman te Zuidlaren 
- mevr. N. Hofstra te Vries 
- dhr. A.T.W. Jennekens te Zuidlaren  
- dhr. C.H. Kloos te Vries 
- dhr. R.A. Kraaijenbrink te Zuidlaarderveen 
- mevr. A. Lubbers te Vries 
- mevr. L.S. Magnin te Zuidlaren 
- dhr. D.E. Oele te De Groeve 



 

 

gemeente Tynaarlo 
2 

- dhr. G. Pieters te Tynaarlo 
- dhr. O.D. Rietkerk te Vries 
- dhr. R.C.G.M. Spekschate te Zuidlaren 
- dhr. J.J. Vellinga te Vries 
- dhr. J. Weering te Eelde 
- mevr. H. Jager- Wiersema te Eelde 
- dhr. T.J. Wijbenga te Zuidlaren 
- mevr. R.R.M. Zuiker te Eelde 

 
5. Afscheid vertrekkende raadsleden 
          De voorzitter richt het woord tot de vertrekkende raadsleden.  
          Afscheid wordt genomen van vertrekkende raadsleden, te weten:  
          de heer Van der Meij (fractie Van der Meij afwezig), de heer Wensink (CDA), Van Heukelum 

(VVD) , Onur (VVD), Talens (PvdA), Bolhuis (PvdA), Heikamp (VVD), Kalk (PvdA afwezig) en 
Meerman (GL). Uit handen van de voorzitter ontvangen deze een bos bloemen en een 
aandenken van de gemeente.  
Tot slot wordt afscheid genomen van de leden: Hoogenboom (CU), Prins (PvdA) en Van 
Mombergen (LT) die allen benoemd zijn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook zij ontvangen 
een bos bloemen en een aandenken van de gemeente Tynaarlo.  

          Vervolgens richten de heer Kloos als nestor van de raad en de heer Hoogenboom als oudste lid  
          van de raad het woord aan de raad en de vertrekkende raadsleden. 
 
6. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 april 
2014. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      


