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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 27 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), L.S. Magnin, evenals de heren Berends* (PvdA), Dijkstra (PvdA ), 
G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), D.E. Oele (GL), R.A. 
Kraaijenbrink (LT), P. van Es (GB), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga 
(LT), T.J. Wijbenga (CDA), J. van den Boogaard (D66) en A.T.W.J Jennekens (D66), J.E. de Graaf* 
(CU) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen.  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA) (* de heren Berends en de 
Graaf zijn in de vergadering van 25 maart geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad maar zijn 
daarnaast wethouder). Tevens aanwezig: 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. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 
          Tot lid van de gemeenteraad van Tynaarlo worden de navolgende personen geïnstalleerd: 
          -  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 
- 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. Wiersema te Eelde 
- dhr. T.J. Wijbenga te Zuidlaren 
- mevr. R.R.M. Zuiker te Eelde 
In handen van de voorzitter leggen de leden Wiersema, Wijbenga, Van den Born en J.E. de Graaf 
de eed af; de overige leden leggen de belofte af. 

 
3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6a wordt toegevoegd (motie vreemd van de 
agenda) 
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4. Vragenrecht 

Van het vragenrecht wordt geen gebruik gemaakt.  
 

5. Uitkomst/ stand van zaken collegeonderhandelingen/ benoeming wethouders  
Mevr. Hofstra geeft de stand van zaken in de collegeonderhandelingen weer.   
 

6. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters van de raad 
Bij acclamatie wordt de heer Rietkerk aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van de raad.  

 
6a.     Motie fractie Leefbaar Tynaarlo (college b&w machtigen gemeentelijke bijdrage  
          zandsculpturenfestival beschikbaar stellen) 
          Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 12 stemmen voor en 11 tegen aangenomen. Voor  
          de motie stemmen de leden: Wiersema, Zuiker, Oele, Kraaijenbrink, Van Es, Weering, V.d. Born,  
          Kloos,  Vellinga, Wijbenga, J.E. de Graaf en Rietkerk. De overige leden stemmen tegen.  
          Het college zegt de raad toe hem te informeren over de volgende onderdelen: op welk moment de  
          bijdrage wordt overgemaakt, aan wie en op welke naam en wie daarover beslissingsbevoegd is  
          en wie daarover verantwoording aflegt en welke garanties het college heeft ingebouwd in de  
          besteding van de gelden anders dan aan het zandsculpturenfestival. 
 
7. 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,                        
                                                                      


