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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 november 2015, 14.00 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  

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 ongewijzigd vastgesteld. De fractie van de VVD verzoekt om de brief van het 
college aan de gemeenteraad (bestemmingsplan Crematorium Ter Borch). Te behandelen in de 
raad van 24 november. De raad stemt daarmee in   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 oktober 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: 

- Jennekens (stand van zaken uitvoering motie 8 september; noodopvang 
vluchtelingen).  

- Dijkstra (persbericht met daarin de belofte van het college dat scholen in Vries en 
Tynaarlo in 2017 gereed zijn)   

           Deze vragen leiden tot de toezegging van het college dat zij in een volgende raadsvergadering 
           met nadere informatie zullen komen over de opvang van asielzoekers in de gemeente Tynaarlo. 
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid geen gebruik gemaakt.       

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

Agendapunt komt te vervallen.  
 
7. Procedurevoorstel behandeling begroting 2016/najaarsbrief 2015  
          Gevraagd besluit: procedure hanteren conform voorstel 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten en vindt er een  
          gezamenlijke behandeling van de agendapunten 8 en 9 plaats met een afzonderlijke  
          besluitvorming. 
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8. Najaarsbrief en projectenrapportage 
Gevraagd besluit: 

          1.    Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster 
                 per 1 september 2015; 
          2.    Het structurele voordeel 2015 ad. € 13.000 en het incidentele voordeel 2015 ad. € 102.000,  
                 per saldo € 115.000 toevoegen aan de Argi; 
          3.    Het structurele voordeel ad. € 13.000 vanaf 2016 opnemen in de meerjarenbegroting; 
          4.    Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 177.000; 

   5.     Instemmen met het ter beschikking stellen van de volgende vier maatschappelijke kredieten:  
     - € 650.000 voor transferium De Punt; 
     - € 335.000 SV Tynaarlo; 
     - € 189.737 recreatieve fietspaden/fietspad Oude Tolweg; 
     - € 92.000 fietspad Kerkweg/verlengde Kerkweg; 

                  met als dekking de beschikbare middelen in 2015 voor deze doelen; 
           6.    Instemmen met het vormen van een nieuwe reserve Samenwerking Drentsche Aa en  
                  hierin een bedrag van € 120.000 te storten; 
           7.    Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke     
                  kredieten; 
           8.    Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2015; 
           9.    Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
           Besluit raad:  

Op het voorstel wordt door de fracties van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA een amendement 
ingediend waarbij de tekst bij punt 5 wordt aangevuld met de zinsnede: “de post met het 
resterende bedrag van € 120.000 voor de Samenwerking Drentsche Aa toe te voegen aan de 
mee te nemen gelden onder punt 4”. 
Dit amendement wordt met 12 stemmen voor (fracties CU, PvdA, GL en D66) en 11 stemmen 
tegen aangenomen. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het gewijzigde raadsvoorstel besloten  
  

9. Begroting 2016 
Gevraagd besluit: 

          1.   De programmabegroting 2016 vaststellen.  
          2.   De beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief (resultaat begroting) vaststellen als  
                kader waarbinnen de thema’s, die voor behandeling in de raad op 8 december worden  
                voorgelegd, in de begroting moeten worden opgenomen.  
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 3 stemmen tegen (fractie GL) en 20 stemmen voor 
          aangenomen. Op het voorstel wordt 1 amendement en worden 10 moties ingediend. 
          Het amendement met voorstel tot aanpassing van de pagina’s 43, 45 en 48 waar het het  
          schommelfonds betreft wordt door de indieners (ChristenUnie, GroenLinks en PvdA) tijdens de  
          behandeling ingetrokken. 
          Motie 1: levensloop bestendig maken woningen, ingediend door de fracties van de PvdA, CDA, 
          GL, CU, VVD en D66. Deze motie wordt met 23 stemmen voor aangenomen 
          Motie 2: payroll constructie, ingediend door de fracties van de PvdA en GL. Deze motie wordt met  
          6 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 
          Motie 3: € 650.000 voor transferium De Punt storten in Argi. Deze motie wordt met 8 stemmen  
          voor (fracties LT, GL en GB) en 15 stemmen tegen verworpen 
          Motie 4: onderhoud kunstwerken, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie  
          wordt unaniem aangenomen. 
          Motie 5: aanpak achterstallig onderhoud wegen, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo.  
          Deze motie wordt aangehouden na toezeggingen van de zijde van het college. 
          Motie 6: komen tot een aanzet voor een Tynaarlo’se Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) en  
          een Tynaarlo’s inzamelpunt voor hergebruik. Deze motie wordt unaniem aangenomen. 
          Motie 7: opzetten van educatieve programma’s voor politieke jongerenparticipatie ingediend door  
          de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie wordt unaniem aangenomen. 
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          Motie 8: bezuinigingen bibliotheken niet op nemen in taakstellingen, ingediend door de fracties 
          van GroenLinks en GB. Deze motie wordt met 7 stemmen voor (fracties GL, GB en CU) en 16  
          stemmen voor verworpen.   
          Motie 9: heroverweging bezuinigingsmaatregelen begroting 2016, ingediend door de fractie van  
          de ChristenUnie. Deze motie wordt met 5 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. 
          Motie 10: onderzoek precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen, ingediend door de  
          fractie van D66. Deze motie wordt met 17 stemmen voor (fracties D66, LT, GL, GB, PvdA en CU)  
          en 6 stemmen tegen aangenomen.  
          Naar aanleiding van de behandeling zegt het college de raad het volgende toe: 

- Het college kijkt naar het totaalpallet aan leningen en komt daar bij de raad op terug. 
-    Zodra er voor het college meer zicht en duidelijkheid is komt zij terug op de toezegging  
     om de burgers te betrekken bij de voorbereiding voor de begroting 2017. 
- Het college bekijkt het totaal pallet aan leningen en komt met het voorstel tot invoeren van   
     de blijversleningen (motie 1). 
-    Het college zal de raad een overzicht geven van het ‘Schommelfonds’.   
- De raad wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen van Tynaarlo als Culturele        
     gemeente 2017; de rapportage wordt ter kennis gebracht van de raad. 
-    De raad wordt betrokken bij het sociale huisvestingsvraagstuk. Het college komt daar in het 1e   
     kwartaal 2016 op terug (volkshuisvestingsbeleid) 
- Het college komt met een duidelijke begrotingsopzet voor het thema “sport” in 2017. 
-    De suggestie van het CDA (provincie Friesland betrekken bij exploitatie GAE) wordt  
     meegenomen naar de aandeelhouders van GAE 
-    Fietspad Kerkweg: het college zal aan de hand van eerder genomen besluiten uitvoering 
     geven aan de verharding van dit fietspad en daarbij aansluiting zoeken bij eerder  
     raadsvoorstellen hierover. 
- Het college gaat aan de slag met een communicatieplan en daarbij wordt het betrekken van de 
     burgers meegenomen. 
-    De raad wordt op de hoogte gehouden hoe groot de besparingen in SDA-verband zijn. 
- Inhoud te zullen geven aan moties nr. 4, nr. 5, nr. 6, en nr. 10. 

 
10. Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 

Gevraagd besluit: 
De Nota activeren, waarderen en afschrijven 2015 vaststellen.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          de raad toe, medio 2016, op basis van de vastgestelde nota met een aanpassing van de fin.  
          verordening op  onderdelen te zullen komen.  
 
11. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015  
             Gevraagd besluit: De  “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2015” vaststellen; 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
12. Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit:  

1.   De huidige leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo zijnde 
-Mevrouw M.Y. van der Veen te Eelde; 
-De heer C. Jongsma te Eelde en  
-De heer H. Oostmeijer te Groningen 

   Ingaande 1 januari 2016 voor een periode van 5 jaar her te benoemen als respectievelijk 
   voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.  

2.  Als ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretarissen van de 
rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo benoemen: 

-Mevrouw B. Slofstra (plv. griffier)  
-De heer J.L. de Jong (griffier)  
-Mevrouw N. Uilkema (plv. griffier)  
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3. De verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 2016 vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
13. Informatie uit het college:  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

14. Informatie uit het presidium (ter inzage)  
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2014. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

15. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 oktober 2015)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

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

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

18. Sluiting 
          De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 21.00  uur.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 
november. 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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