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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 24 november 2015, 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), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), P. van Es 
(GB), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), J. Weering (GB), H. v.d. Born 
(CU), J.J. Vellinga (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma 
(CDA), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Kraaijenbrink (LT), J. van den Boogaard (D66)  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) 
 
Voorzitter : Dhr. M.J.F.J. Thijsen 
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er een naturalisatie van 3 personen plaats. 
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 13 wordt behandeld in de vergadering 8 
december 2015.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 november 2015 en vaststellen 
van de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst en de digitale lange Termijn  Agenda worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden: 

- Vellinga (stand van zaken onderwijshuisvesting).  
- Pieters (stand van zaken toezegging college inzake tarragrond)   

           Deze vragen leiden niet tot de toezegging vanuit het college. 
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door: 
.         –   mevr. Koekoek (agendapunt 7) 

- Mevr. Stevens van Schaik (agendapunt 7) 
- Dhr. Vester (agendapunt 7) 
    

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft de behandeling van agendapunt 7.  
 

7. Toekomstige invulling Bibliotheekwerk 
          Gevraagd besluit: reacties geven op denkrichting (kaders) van het college 
          Besluit raad: Vanuit de fracties worden kaders aan het college meegegeven om in de uitwerking  
          rekening mee te houden. Vanuit een aantal fracties vragen gesteld waar het college bij het  
          definitieve voorstel aan de raad op terugkomt. Verder geeft het college aan de raad in het 1e  
          kwartaal 2016 het definitieve voorstel ter besluitvorming voor te zullen leggen. De fracties van  
          GroenLinks en Gemeentebelangen dienen een motie in met als strekking het college op te dragen  
          een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening in elk van de drie grote kernen  
          te realiseren. De motie wordt naar aanleiding van de opiniërende behandeling van het voorstel  
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          aangehouden.   
 
8. Uitkomsten onderzoek naar armoede gemeente Tynaarlo en inzet armoedegelden 2016 
          Gevraagd besluit: 
          1.    Het onderzoeksrapport “armoede in de gemeente Tynaarlo” vaststellen             
          2.    De armoedegelden voor 2016 ad € 83.000 conform het verdeelmodel besteden 
          3.    Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging                
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
          Op het voorstel worden 2 moties ingediend. 
          Motie 1 ingediend door de fracties van: GroenLinks, Gemeentebelangen en D66 met als strekking  
          het college op te dragen om voor 1 juni 2016 met een voorstel te komen voor een experiment  
          binnen de participatiewet waarin op zoek wordt gegaan naar mogelijkheden om verplichtingen te 
          verminderen voor bijstandsgerechtigden, alsmede naar mogelijkheden voor bijverdienen in de  
          bijstand voor bijstandsgerechtigden en dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Deze  
          motie wordt met 14 stemmen voor (fracties GroenLinks, D66, Gemeentebelangen, Leefbaar  
          Tynaarlo en ChristenUnie) en 9 stemmen tegen (overige fracties) aangenomen. 
          Motie 2 ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen en GroenLinks met 
          als strekking om voor alleenstaanden of huishoudens zonder kinderen onder voorwaarden  
          gebruik te kunnen laten maken van een witgoedregeling. Deze motie wordt met 14 stemmen voor  
          (fracties GroenLinks, D66, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie) en 9  
          stemmen tegen (overige fracties) aangenomen.  
          Het college zegt de raad toe in juni 2016 met een tussenrapportage rond de uitvoering van de  
          participatiewet te komen en daarbij de invulling van een vertrouwenspersoon mee te nemen. 
 
9. Verzoek fa Leyten (aanpassing raadsbesluit 13 januari 2015, nr 7) 
          Gevraagd besluit: 

Voorstel vanuit het presidium aan de raad met de vraag of de raad bereid is dit verzoek in een 
eerstvolgende vergadering inhoudelijk wenst te bespreken                

          Besluit raad: De raad besluit om het verzoek niet in behandeling te nemen. 
 
10. Brieven college betreffende Cooperatie zonnepark Samen Zon Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: 
          bespreking van de door het college aan de raad gezonden brieven betreffende het zonnepark  
          Samen Zon Tynaarlo (op verzoek van de VVD fractie bespreken).               
          Besluit raad: 
 
11. Brief college aan gemeenteraad d.d. 19 oktober 2015 aan de fractie van de VVD (beantwoording  

vragen n.a.v. start bestemmingsplanprocedure Ter Borch). 
          Gevraagd besluit: 

bespreking van de door het college aan de fractie van de VVD gezonden brief d.d. 19 oktober jl. 
betreffende beantwoording vragen n.a.v. start bestemmingsplan crematorium                 

          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 8 december 2015. 
 
12. Referendumverordening Tynaarlo 2015 (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de Referendumverordening Tynaarlo 2015 voor de gemeente   
          Tynaarlo. 
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 8 december 2015. 
 
13. Vaststellen belastingverordening 2016 
          Gevraagd besluit:  

    A.   de volgende verordeningen vast te stellen: 
                 1.   Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2016 
                 2.   Verordening forensenbelasting 2016 
                 3.   Verordening leges en tarieventabel 2016 



 

 

gemeente Tynaarlo 
3 

                 4.   Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2016 
                 5.   Verordening marktgelden en tarieventabel 2016 
                 6.   Verordening onroerende zaakbelasting 2016 
                 7.   Verordening precariorechten en tarieventabel 2016 
                 8.   Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2016 
                 9.   Verordening rioolheffing 2016 
                 10. Verordening toeristenbelasting 2017 
           B. het college mandaat te verstrekken om de OZB-percentages naar beneden bij te stellen. 
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 8 december 2015. 
 
14. Toestemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling Alescon 
          Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling 
          Alescon te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15. Toestemming wijziging van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst 
          Gevraagd besluit: Toestemming geven aan het college om de gemeenschappelijke regeling  
          Intergemeentelijke Sociale Dienst te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsvoorstel.      
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16. Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe 
          Gevraagd besluit: 
          1. Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met het wijzigingsvoorstel    

 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe.  
          2. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel genoemd onder punt 1. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
17. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 8 december 2015. 

 
18. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 12 november 2015)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
          Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 8 december 2015. 

 
19. Gemeenschappelijke regelingen  

Besluit raad: Geen stukken aangeleverd; punt komt te vervallen. 
 

20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 

 
21. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 00.05  uur.  
 
                  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 
december 2015 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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