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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 november 2016, 14.00 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, J.J. Vellinga (LT), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA).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), 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 heer O.D. Rietkerk (GL) en T.J. Wijbenga (wethouder CDA)  
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) H. Berends (PvdA)  
 
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 ongewijzigd vastgesteld.  De heer Pieters spreekt namens de raad zijn 
waardering uit voor de organisatie van de 816e Zuidlaardermarkt 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 oktober  2016 en vaststellen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst en de Lange Termijn Agenda worden ongewijzigd vastgesteld.    
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  

 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
6. Informatie uit het college 
         Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 4, 11, 17 en 25 oktober 2016 
          Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 september 2016 tot 27 oktober 2016 en stukken  
          ter inzage voor de raadsleden. 
         Besluit raad: Op verzoek van de heer De Graaf wordt het jaarverslag VTH in een volgende  
          raadsvergadering besproken.   
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 27 oktober 2016) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot vaststelling  
          van de lijst. 
  
8. Gemeenschappelijke Regelingen 
          Gevraagd Besluit: Zonder hoofdelijke stemming worden de stukken voor kennisgeving       
          Aangenomen.  
 
9. Stukken in de Leesmap 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
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          stukken  
 
9a.     Schorsing 

De vergadering wordt van 14.20 tot 14.45 uur geschorst. 
 

10. Procedurevoorstel behandeling begroting 2017/najaarsbrief 2016 
          Gevraagd besluit: procedure van behandeling volgen conform voorstel. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot een  
          gecombineerde behandeling van de agendapunten 12 en 13. 
 
11. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door mevr. Koekoek (agendapunt 13). 

 
12. Najaarsbrief en Projectenrapportage  

Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster        
     per 1 september 2016; 
2. Het incidentele voordeel 2016 ad. € 3.455.000 storten in de Algemene Reserve Grote  
     Investeringen; 
3. Het structurele nadeel ad. € 43.000 vanaf 2017 opnemen in de meerjarenbegroting; 
4. Instemmen met het storten van de doeluitkering verhoogde asielinstroom ad € 168.000 in de  
     reserve participatie; 
5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 308.000; 
6. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke    
     kredieten; 
7. Het maatschappelijke krediet vitaal platteland op te hogen met € 24.000 met als dekking de        
     inkomsten van het ruilplan herinrichting Peize; 
8. Het economische krediet aankoop kavel Groote Veen op te hogen met € 125.000; 
9. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2016; 
10. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging najaarsbrief 2016.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
13.     Begroting 2017 
          Gevraagd besluit: De begroting 2017 vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
         Op het voorstel worden 11 moties ingediend. 
          Motie 1: Toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo, ingediend door  
          de fracties van Leefbaar Tynaarlo Gemeentebelangen en GroenLinks. Deze motie wordt met 9   
          stemmen voor (leden Kloos, Kraaijenbrink, Vellinga, Van Es, Weering, Zuiker, Kuipers,  
          Hoogenboom en Van den Born)  en 13 stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
          Motie 2: Toekomstige invulling van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo voor de  
          komende jaren, ingediend door de fracties van PvdA, CDA, D66 en VVD. Deze motie wordt 22  
          stemmen voor (unaniem) aangenomen.  
          Motie 3: Bibliotheken, ingediend door de fractie van de ChristenUnie. Deze motie wordt met 2  
          stemmen voor (leden Hoogenboom en Van den Born) en 10 stemmen tegen (overige leden)   
          verworpen. 
          Motie 4: strengere controle wet milieubeheer, ingediend door de fractie van D66. Deze motie  
          wordt met 9 stemmen voor (leden Jennekens, Van den Boogaard, Kardol, Vemer, Vellinga, Kloos,  
          Kraaijenbrink, Kuipers en Zuiker) en 13 stemmen tegen (overige leden) verworpen.  
          Motie 5: budget voor duurzame ontwikkeling, ingediend door de fractie van D66. Deze motie  
          wordt niet in stemming gebracht.  
          Deze motie wordt aangehouden na toezeggingen van de zijde van het college. 
          Motie 6: jongerenwerk Donderen, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie  
          wordt niet in stemming gebracht.  
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          Motie 7: Diepsloot 3, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie wordt niet in  
          stemming gebracht.  
          Motie 8: monumentje Janny Buring, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. De motie 

wordt niet in stemming gebracht.  
          Motie 9: fitnesspleinen, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie wordt met 5  
          stemmen voor (leden Kloos, Kraaijenbrink, Vellinga, Van den Born en Hoogenboom) en 17  
          stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
          Motie 10: vrijstelling ozb, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Deze motie wordt niet  
          in stemming gebracht.  
          Motie 11: tijdelijke vestiging Albert Heijn, ingediend door de fractie van de ChristenUnie. Deze 
          motie wordt niet in stemming gebracht.  
          Naar aanleiding van de behandeling wordt door het college het volgende toegezegd: 

- Het onderzoeken van de mogelijkheden van het B&B beleid zoals in de gemeente Aa en  
     Hunze is vormgegeven middels een eigen quick scan en informeert de raad hierover.  
- Het terugvorderen van de door de gemeente gemaakte kosten in het kader van de      
     locatiestudie naar een AZC bij het ministerie (COA) terug te vorderen.  
- De raad te informeren over de (uitkomsten) van de dag van de  Mantelzorgers en alle overige   
     activiteiten die daarmee gemoeid zijn.   

    -    De raad in november te informeren over het jeugd en jongerenwerk in Donderen (motie 6).  
    -    De raad wordt in januari 2017 een voorstel t.a.v. een aangepast WMO beleid mbt schoonmaak  
         ondersteuning voorgelegd.    

-    De raad ontvangt een procesvoorstel met risicoanalyse  t.a.v. de woningbouw-    
     ontwikkelingen in Donderen.  
- 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 in 2017 nader geïnformeerd over het beleid t.a.v. van het begraven.  

 
 14.    Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 19.30 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 
november 2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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