Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 31 mei 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), H. v.d. Born
(CU), J. Weering (GB), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), O.D.
Rietkerk (GL, aanwezig vanaf agendapunt 4), T.A.H. Dijkstra (PvdA), , J. van den Boogaard (D66), dhr.
P. van Es (GB), dhr. A.T.W.J Jennekens (D66) en J. Hoogenboom (CU).

Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), H. Berends (PvdA), T.J. Wijbenga (CDA) en M.A.
van Dijk (D66).
Voorzitter

:

Griffier

:

Dhr. M.J.F.J. Thijsen (tot 23.00 uur)
Dhr. O.D. Rietkerk (vanaf 23.00 uur)
Dhr. J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaande aan de opening wordt de voorzitter van de raad een pakket met honderden kaarten
aangeboden met een oproep de bezuinigingen op het bibliotheekwerk teniet te doen. Aansluitend
vindt er nog een naturalisatie plaats.
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. Agendapunt 7 wordt verdaagd naar een volgende
vergadering. Aan de agenda worden toegevoegd 2 moties vreemd van de agenda (agendapunt
15A)

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 mei 2016 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 heer Kuipers (project "into the
nature") Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt..

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Agendapunt komt te vervallen.

7.

Gemeenschappelijke regeling en Prestatieovereenkomst Werkplein Baanzicht Drentsche Aa
Gevraagd besluit:
1.De herziene concept-tekst Gemeenschappelijke Regeling WPDA vaststellen;
2.De concept-tekst Prestatieovereenkomst WPDA voorleggen voor een zienswijze.
Besluit raad: Aangehouden tot een volgende vergadering.

8.

Voorlopige vaststelling Jaarstukken 2015
Gevraagd besluit:
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1.De Jaarstukken 2015 voorlopig vast te stellen;
2.Instemmen met de bestemming van het resultaat 2015.
Besluit raad: Op het voorstel worden 2 amendementen ingediend.
Amendement 1 ingediend door de fractie van GroenLinks (toevoeging aan de algemene reserve
met inkomensfunctie): dit amendement wordt met 8 stemmen voor (leden fracties GL, LT en GB)
en 15 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen.
Amendement 2 ingediend door de fractie van GroenLinks (bestemmingsreserves WMO, Jeugd en
Participatie): dit amendement wordt 5 stemmen voor (leden fracties GL en LT) en 18 stemmen
tegen (leden overige fracties) verworpen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie Leefbaar Tynaarlo)
aangenomen. Naar aanleiding van de behandeling zegt het college de raad toe hem middels
kwartaalrapportages over de ontwikkelingen van de organisatie en waar de knelpunten in de
bedrijfsvoering van de organisatie zitten, op de hoogte te stellen.
9.

Projectplan invoering Meedoenbanen (op initiatief van de fractie van D66)
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het projectplan invoering Meedoenbanen 2016 als vangnet voor hen die een
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is en
daarvoor een budget van € 110.000,- beschikbaar te stellen.
2. Het college opdracht te geven om de invulling van deze Meedoenbanen vorm te geven, waarbij
de regie bij de inwoner ligt
3. Het projectplan voor 1 oktober 2016 te starten
4. Het benodigde budget te dekken uit de ARGI, uit de “gelabelde” € 1.000.000,- voor het sociaal
domein 2016.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Het college zegt de raad toe de rechtmatigheidskwestie ten aanzien van de premie- en
onkostenvergoeding via de ISD te zullen laten toetsen evenals het proces vaan aanbesteding. In
september komt de uitwerking van het plan terug in de raad.

10.

Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen
Gevraagd besluit:
De zienswijze over de inhoud van de jaarstukken 2016 ter kennis brengen van de Stuurgroep van
de Regio Groningen-Assen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad in te stemmen met de jaarstukken en
geen zienswijze in te dienen.

11.

Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2016
Gevraagd besluit
1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2016 van de projecten:
a. Ter Borch
b. Oude Tolweg Zuid
c. Zuidoevers
d. Groote Veen
e. Donderen
f. Bedrijventerrein Vriezerbrug
g. Business Park Ter Borch (voorheen Kranenburg Zuid)
2. In te stemmen met het afwijken van de richttermijn voor de looptijd van 10 jaar voor
grondexploitaties voor de projecten Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch.
3. In te stemmen met het nemen van een winst van € 400.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid.
4. In te stemmen met het verhogen van de voorziening met € 242.891,- voor het project
Bedrijventerrein Vriezerbrug
5. De onder 3 en 4 genoemde bedragen komen respectievelijk ten gunste en ten laste van het
exploitatieresultaat 2015
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
12.

Informatie uit het college
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

13.

Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 mei 2016)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.

Gemeenschappelijke regelingen
- Kaderbrief en jaarstukken 2017 Meerschap Paterswoldsemeer
- Jaarstukken 2017 RUD
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende
stukken

15.

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

15A Moties vreemd van de agenda
Motie 1 (openhouden bibliotheken), ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo,
GroenLinks, Gemeentebelangen en ChristenUnie, strekkende het college op te dragen voor zowel
2016 als 2017 een incidentele financiële bijdrage beschikbaar te stellen om de 3 bestaande
bibliotheken te kunnen laten doorwerken zoals in 2015 en de daarvoor benodigde bedragen
jaarlijks uit het incidentele beschikbare bedrag van 750.000 euro voor het jaar 2016 en 2017
beschikbaar te stellen.
Deze motie wordt met 10 stemmen voor (leden fracties Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks,
Gemeentebelangen en ChristenUnie) en 13 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen.
Motie 2 (toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo), ingediend door
de fracties van de VVD, D66, PvdA en het CDA) strekkende het college op te dragen de
voorgenomen bezuiniging op het bibliotheekwerk met één jaar op te schorten en tot een
ordentelijke huisvesting voor de bibliotheekfunctie in Vries te komen.
Deze motie wordt met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (dhr. Rietkerk) aangenomen.
16.

Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 14 juni
2016
De voorzitter,

De griffier,
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