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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 september 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), 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.J. Vellinga (LT), A.T.W.J 
Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer (D66), O.D. 
Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es (GB),.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  
 
Met kennisgeving afwezig        :    dhr. T.J. Wijbenga, wethouder (CDA). 
 
Voorzitter : Dhr. M.J.F.J. Thijsen 
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 10 wordt een bespreekstuk (toelichting op 
genomen besluit om niet in te stemmen met het verzoek van het COA om een noodopvang voor 
asielzoekers in de PBH in Zuidlaren in te richten). 
 

3. Benoeming en beëindiging nieuw toegelaten raadslid  
          De raad stemt in met het instellen van een commissie ad hoc onderzoek geloofsbrieven, 
          bestaande uit de raadsleden, mevr. Magnin en de heren Hogenboom, Haisma (voorzitter) 
          en de griffier. Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt door de voorzitter van de commissie  
          aangegeven dat deze in orde zijn bevonden. De raad besluit tot toelating van dhr. Kuipers   
          (GroenLinks) tot lid van de gemeenteraad. Dhr. Kuipers legt vervolgens de belofte af.   

 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 augustus 2015 en vaststellen 

actielijst  
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruikt gemaakt.    
 

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

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

Komt te vervallen.   
 

8. Benoeming voorzitter RvT Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: 

Dhr. ir. H. Popken benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht op de 
Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo. 

      Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten om de heer Popken te benoemen. Het college zegt  
      toe de raad in de toekomst bij de procedures van (her)benoemingen te betrekken wanneer de  
      benoeming door de gemeenteraad plaatsvindt.  
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9. Brieven college tarragrond (op verzoek van de VVD fractie bespreken)  
          Gevraagd besluit: 
          Bespreking van de door het college aan respectievelijk de fractie van de VVD en gemeenteraad  
          op 22 juli gezonden brieven m.b.t. tarragrond locatie Van Wijk en Boerema in Tynaarlo en 
          daarover desgewenst een discussie voeren. 

      Besluit raad: De fracties geven het college aan om de aangebrachte tarragrond af te voeren en  
      te vervangen door grond die wel voldoet aan de te stellen eisen van de kwaliteit bodem klasse  
      “wonen” en samen de raad invulling geven aan de te maken vervolgstappen. Het college geeft  
      aan de raad gehoord te hebben en zegt toe hier invulling aan te zullen geven.  

 
10. Informatie uit het college:  
          Besluit raad:  

Het college licht haar besluit toe van 8 september waarbij besloten is om een tijdelijke opvang van  
asielzoekers in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren niet te gedogen. Naar aanleiding van de  
gevoerde discussie in de raad wordt door de fracties van D66 en GroenLinks een motie ingediend 
met de oproep aan het college om samen met het COA actief op zoek te gaan naar een locatie 
voor een tijdelijke kortdurende opvang van asielzoekers. De motie wordt met 12 stemmen voor en  
11 stemmen tegen aangenomen. Voor de motie stemmen de fracties van D66, GroenLinks, PvdA  
en ChristenUnie. De overige fracties stemmen tegen.    
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt voor het overige conform het voorstel besloten  
ten aanzien van de overige stukken 
 

11. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 augustus 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

12. Gemeenschappelijke regelingen  
Kennisname van de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken 2014 en 
beleidsbegroting 2016 van GGD Drenthe.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

13. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 

 
14. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.15  uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 
september 2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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