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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 maart 2016, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), L.S. Magnin, R.R.M. Zuiker 
(GL), evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), R.A. 
Kraaijenbrink (LT), E.B.A. Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL, aanwezig tot 
21.30 uur), H. v.d. Born (CU), J.J. Vellinga (LT), J. Weering (GB), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf 
(PvdA), F. Haisma (CDA), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), , J. van den Boogaard (D66)  en 
J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. P. van Es (GB), dhr. A.T.W.J Jennekens (D66) en mevr. M.A. van Dijk 
(wethouder D66) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), 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, de kijkers via internet, ambtelijke  
          ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het Transformatieplan Kunst en Cultuur 2016-2018 
(agendapunt 8) wordt in een vergadering besproken waar ook het bibliotheekwerk aan de orde 
komt.     
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 maart 2016 en vaststellen van de 
digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd wordt de toezegging van het college 
dat de raad bij de presentatie van de plannen van het voormalig gemeentehuis in Eelde in de 
toekomst bij dergelijke uitnodigingen een overzicht of brief van het college wordt meegezonden 
wat de status van de plannen zijn. De digitale Lange Termijn Agenda wordt zonder hoofdelijke 
stemming ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden Wiersema (GAE en 
mogelijke komst helihaven in Eemshaven), Kraaijenbrink (corso-opbouwplaatsen), Vemer (stand 
van zaken gasboringen), Pieters (leges zonnepanelen Eelde) en Rietkerk (strategische 
verkenning van GAE). Deze vragen leiden  tot de toezegging van het college dat de raad 
schriftelijk wordt geïnformeerd over de partijen die deelonderzoeken naar de strategische 
verkenning uitvoeren en de raad vertrouwelijk op de hoogte wordt gesteld over de bouwleges).  

 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Van den Bosch AH WOON  
          (agendapunt 7).   
              
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft behandeling van agendapunt 7.  
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7. Ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen (betreft Sociale volkshuisvesting) 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Kennisnemen van het rapport Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken  
               gemeente Tynaarlo (Companen, 16 februari 2016); 
          2.  Instemmen met de ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen 2013, betreffende sociale  
               volkshuisvesting Tynaarlo, en deze vrij te geven voor inspraak. 
          Besluit raad: De raad besluit om dit voorstel niet in behandeling te nemen. De opmerkingen die  
          vanuit de fracties gemaakt zijn worden in de notitie verwerkt en deze wordt in een volgende  
          vergadering opnieuw aan de raad voorgelegd. 
 
8. Informatie uit het college 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
9. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 maart 2016)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

10. Gemeenschappelijke regelingen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
11. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

12. Sluiting 
 De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 22.30  uur.  
 
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 april 
2016 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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