Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 oktober 2016, 20.00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), R.R.M. Zuiker (GL), C.E.
Kardol (D66), evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD, P. Vemer (D66), E.B.A.
Hageman (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU), J. Weering (GB), C.H.
Kloos (LT), R.A. Kraaijenbrink (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), O.D. Rietkerk (GL), J. van
den Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr. A.T.W.J Jennekens (D66) en J. Hoogenboom (CU).
Met kennisgeving afwezig: de heren J.J. Vellinga (LT) en T.A.H. Dijkstra (PvdA).
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) H. Berends (PvdA) en T.J.
Wijbenga (CDA)
Voorzitter
Griffier

:
:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen
Dhr. J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaand aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van 3 personen.
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. Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 17a
(motie vreemd van de agenda).

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. Wiersema (voorzitter) en de heren Pieters, Kraaijenbrink en
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 mevr. Kardol
(D66) tot lid van de gemeenteraad. Mevr. Kardol legt vervolgens de belofte af waarmee zij tot lid
van de gemeenteraad is benoemd.

4.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 september 2016 en vaststellen
van de digitale Lange Termijn Agenda
De besluitenlijst en de Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Wiersema (toepassing
granulaatkorrels op kunstgrasvoetbalvelden in Eelde). Het college zegt de raad toe hem per brief
te informeren over de toepassing en de milieueffecten van rubbergranulaat de verenigingen
daarvan op de hoogte stellen.

6.

Mededelingen college
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

7.

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van de gemeente
Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Het controleprotocol 2016 vaststellen.
2. Het Normenkader voor kennisgeving aannemen.
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
8.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Gevraagd besluit: De “Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht gemeente Tynaarlo” vaststellen.
Besluit raad:
het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden fractie ChristenUnie)
aangenomen.

9.

Ontwerpbeheersverordening Vries
Gevraagd besluit:
Instemmen met het ontwerp van de beheersverordening Vries en de ontwerpverordening ter
inzage leggen en vrijgeven voor inspraak
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van D66 een amendement ingediend met als
strekking om in te stemmen met het ontwerp van de beheersverordening een uitsterfconstructie
op te nemen ten aanzien van de volkstuinencomplexen in Vries. Dit amendement wordt met 13
stemmen voor (leden fracties D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA) en 8
stemmen tegen (leden overige fracties) aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (leden fractie
Leefbaar Tynaarlo) aangenomen.

10.

Benoeming 2 nieuwe leden van de raad van toezicht van stichting Baasis
Gevraagd besluit:
1. Op voordracht van de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad de heer J.H. Dijkstra te
benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van stichting Baasis met ingang van 1 november
2016 tot uiterlijk 1 augustus 2020.
2. Op voordracht van de Raad van Toezicht mevr. E. van Lente te benoemen tot lid van de Raad
van Toezicht van stichting Baasis met ingang van 1 november 2016 tot uiterlijk 1 augustus
2020.
Besluit raad: Bij acclamatie wordt besloten om de heer Dijkstra en mevrouw Van Lente te
benoemen.

11.

Informatie uit het college
Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 20 en 27 september 2016
Brieven aan raadsfracties in de periode van 15 september tot 29 september 2016 en stukken
ter inzage voor de raadsleden.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot kennisname
van deze stukken. De heer Van den Boogaard geeft aan afhankelijk van de beantwoording op
vragen van hem de uitvoeringsnota Meedoenbanen in een volgende raadsvergadering te willen
bespreken.

12.

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 september 2016)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling
van de lijst.

13.

Gemeenschappelijke Regelingen
Gevraagd Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; geen stukken beschikbaar voor deze
vergadering.

14.

Stukken in de Leesmap
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende
stukken

15.

Schorsing
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Agendapunt komt te vervallen.
16.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruikt gemaakt. Agendapunt komt te vervallen.

17.

Vaststelling bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen
Gevraagd besluit:
1. De “Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vaststellen;
2. Het bestemmingsplan “Minister Cremerstraat 8 te Zeijen” ongewijzigd vaststellen;
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

17a. Motie vreemd van de agenda
Op voorstel van de fracties van GroenLinks en PvdA wordt een motie vreemd van de agenda
ingediend (invulling geven aan regenbooggemeente).
Besluit raad: De motie wordt met 20 stemmen voor en 1 stem tegen (dhr. Hoogenboom)
aangenomen. Het college geeft ten aanzien van de samenwerking met het Meldpunt Discriminatie
Drenthe een positieve houding aan te nemen, uitvoering te geven aan de punten 2 en 3 en in de
begroting een structurele bijdrage op te nemen. Verder zegt zij de raad toe om raad te informeren
over de zittingsduur van de Ombudsvoorziening in de gemeente Tynaarlo.
18.

Sluiting
Alvorens de voorzitter de vergadering sluit bedankt de voorzitter de heer Rietkerk in zijn functie
als voorzitter van de fractie van GroenLinks en wenst hij hem veel sterkte de komende periode.
Vervolgens sluit de voorzitter de openbare vergadering om 21.30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8
november 2016
De voorzitter,

De griffier,
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