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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 november 2014, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), A. Lubbers (PvdA), L.S. 
Magnin, evenals de heren G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.J. 
van Heukelum (VVD), D.E. Oele (GL), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), J. C.H. Kloos (LT), J.J. 
Vellinga (LT), J. van den Boogaard (D66) en A.T.W.J Jennekens (D66), K.B. de Graaf (PvdA), F. 
Haisma (CDA), P. Vemer (D66), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es (GB) en J. 
Hoogenboom (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en 
T.J. Wijbenga (CDA).  
 
Met kennisgeving afwezig         :   Dhr. P. Adema (voorzitter) en dhr. R.A. Kraaijenbrink (LT) 
 
Voorzitter : Dhr. O.D. Rietkerk (plv) 
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 gewijzigd vastgesteld. 
Agendapunt 8 komt te vervallen 
Toegevoegd wordt de agendapunten 14A en 14B (behandeling van een tweetal moties vreemd 
van de agenda, ingediend door de fractie van GroenLinks.  
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 november 2014 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden conform vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.     
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Komt te vervallen.  
 
7. Zienswijze statuten stichting zwembaden gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1. Zienswijze geven op de concept statuten. 

          2. Kennis nemen van de inhoud van de exploitaties, pacht en  
          Besluit raad de raad neemt kennis van de stukken en geeft het college mee de opmerking naar  
          het stichtingsbestuur mee te geven te voorzien in een oplossing wanneer de situatie zich voordoet 
          als er geen RvT is. 
 
8. Verlenging termijn benoeming leden RvT stichting Baasis 
          Agendapunt komt te vervallen 

 
9. Collectieve verzekering en compensatie minima meerkosten chronische zieken en gehandicapten  
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Gevraagd besluit:  
1. De besteding van een deel van het gedecentraliseerde Wmo-budget (€ 378.000) voor de 
    compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten inzetten. 
2. Instemmen met de compensatie van het eigen risico ad € 50 voor personen die na 1 januari   
    2015 onder de doelgroep van beleid vallen. 
Besluit raad: Op dit voorstel worden door de fractie van GL 2 moties ingediend 
Motie 1: compensatie eigen risico uit te keren aan de mensen die in 2014 onder de doelgroep 
vallen. Deze motie wordt met 7 stemmen voor (fracties GL, LT en GB) en 15 stemmen tegen 
verworpen. 
Motie 2: schrappen van de eigen bijdrage van 5 euro per maand. Deze motie wordt met 7 
stemmen voor (fracties GL, LT en GB) en 15 stemmen tegen verworpen. 
Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen (fractie GB) aangenomen.   
Het college de raad toe hem schriftelijk het getal van 10.000 inwoners voor de beide regelingen te 
verduidelijken en de raad het overzicht in aantallen met de beide participerende gemeenten te 
verstrekken. Ook het rapport over de armoedebestrijding van de gemeente Assen wordt de raad 
daarbij toegezonden. 
 

10. Belastingverordeningen 2015  
          Gevraagd besluit: De Verordening op de heffing en de invordering van leges en tarieventabel 
          2015 vaststellen. 

Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen (CU) tegen aangenomen. 
 

11. Instellen subsidieplafonds 2015 
Gevraagd besluit:  
1. Instellen subsidieplafonds 2015 voor de begrotingsposten zoals vermeld op bijlage 1. 
2. De wijze van verdeling vaststellen conform de vastgestelde uitvoeringsregelingen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen (GL en de heer 
Weering) aangenomen. 
 

12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
                       Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.           

 
13.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst. (bijgewerkt tot 14 november 2014) 

    Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
14A.   Motie Stichting Baasis ingediend door de fractie GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo 
          Motie word tijdens de behandeling ingetrokken 
 
14B    Motie MER Transferium de Punt, ingediend door de fractie van GroenLinks. 
          Motie wordt ingetrokken na de toezegging van het college dat de raad schriftelijk wordt  
          geïnformeerd over het te volgen tijdpad en het college de raad toezegt de zienswijzen na de te  
          voeren nut & noodzaakdiscussie mee te nemen in de MER rapportage. 
   
 
 
 
 
 
 
15.     Sluiting  
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.         
   

           Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 
december 2014. 

 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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