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Besluitenlijst van de buitengewone openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, 
gehouden op woensdag 16 december 2014 om 14.30 uur in de vergaderzaal van het 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), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga 
(LT), J. van den Boogaard (D66), A.T.W.J Jennekens (D66), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), P. 
Vemer (D66) (aanwezig vanaf 9.20 uur), 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. R.A. Kraaijenbrink (LT) 
 
Voorzitter : Dhr. O.D. Rietkerk (agendapunten 1,2 en 3), Dhr. M.J.F.J. Thijsen 

(agendapunt 4) 
griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  
          De voorzitter opent de buitengewone vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet  
          alle aanwezige leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van  
          de pers, alsmede de luisteraars van Tynaarlo lokaal en belangstellenden op de publieke tribune, 
          hartelijk welkom. In het bijzonder heet de voorzitter ook welkom de heer Thijsen en zijn familie 
          en alle andere genodigden alsmede dhr. Tichelaar Commissaris van de Koning in de provincie  
          Drenthe. Deze vergadering staat in het teken van de beëdiging en installatie van de heer M.J.F.J. 
          Thijsen tot burgemeester van Tynaarlo.  
 

2. Beëdiging door dhr. J. Tichelaar, Commissaris van de Koning  
In handen van de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, legt de heer Thijsen de 
ambtseed af. 
Na het afleggen daarvan vindt ondertekening van het proces – verbaal plaats door beide, waarna 
de Commissaris van de Koning de heer Thijsen in handen geeft van de gemeenteraad. 
 

3. Installatie burgemeester Thijsen 
De griffier leest het KB van 5 november, nr. 2014002096 houdende de benoeming van de heer 
drs. M.J.F.J. Thijsen te Wijchen tot burgemeester van Tynaarlo met ingang van 16 december 
2014. 
Vervolgens richten de heer A.T.W.J. Jennekens en mevr. N. Hofstra het woord tot de heer 
Thijsen. Mevr. Hofstra overhandigt hangt hem de ambtsketen om. Vervolgens overhandigd de 
heer O.D. Rietkerk hem de voorzittershamer. 
Tot slot is het woord aan de heer Thijsen,  burgemeester van de gemeente Tynaarlo. 
 

4. Sluiting 
          De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 14.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 januari 
2015. 
                                                                      
De voorzitter,                                                 De griffier, 
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