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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 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), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma (CDA), O.D. Rietkerk (GL), 
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). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. J.J. Vellinga (LT). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), H. Berends (PvdA), T.J. Wijbenga (CDA) en M.A. 
van Dijk (D66), 
 
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. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 april 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 leden Rietkerk (raadsbijeenkomst  
          17 mei niet openbaar) en Kraaijenbrink (mogelijkheid tot (co-)financiering snel internet  
          buitengebied). Het college zegt de raad toe hem schriftelijk over dit laatste punt te informeren.  
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Unen (agendapunt 7).   
              
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft behandeling van punt 7.  
 

7. Brieven college d.d. 18  maart 2016 en 24 maart 2016, reactie op begraafplaatsen en –beleid in 
Tynaarlo (Op verzoek van de fractie PVDA en VVD geagendeerd) 

          Gevraagd besluit:  
          1. Bespreken van de antwoordbrieven aan de PvdA en de VVD over het begraven in Tynaarlo,  
              hierover desgewenst aanvullende vragen stellen. 
          2. Het college vragen wat de reden is dat de beleidsnotitie in 2015 niet is voorgelegd zoals  
              toegezegd. 
          3. De raad laten aangeven wat de aandachtspunten in de nieuw op te stellen notitie moeten zijn.                     

Besluit raad: De raad besluit om op korte termijn een informatieavond te houden waarbij vanuit 
de raadsfracties aandachtspunten voor een nieuw op te stellen notitie aan het college worden 
meegegeven. Het college zegt de raad toe in gesprek te gaan met de fam Unen en met 
voldoende empathie de notitie Begraven op te zullen stellen. Verder zegt het college toe 
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achterstanden in de administratie inzichtelijk te maken en antwoorden te zullen geven op 
emailvragen gesteld vanuit de fractie van Leefbaar Tynaarlo.  

 
8. Resultaten inspraak en vooroverleg bestemmingsplan ‘partiële herziening Groote Veen kern 

Eelde’ 
          Gevraagd besluit:  De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële  
          herziening Groote Veen kern Eelde’ ter inspraak te leggen. 

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

9. Resultaten inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen 
          Gevraagd besluit:   De formele procedure starten door het ontwerp bestemmingsplan ‘Minister    
          Cremerstraat 8 te Zeijen’ ter inspraak te leggen. 

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

10. Vaststelling bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te 
Paterswolde “T”           

          Gevraagd besluit:    
       1.  De Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde    
            Boterdijk te Paterswolde (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0301)” vaststellen. 

          2.   Het bestemmingsplan “Verleggen gasleidingen nabij de Verlengde Boterdijk te Paterswolde  
                (NL.IMRO.1730.BPgaslBoterdijkPW-0401)” in overeenstemming met het ontwerp zoals dat   
                vanaf 11 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11. Tweede wijziging Verordening tot heffing en invordering van leges 2016 

Gevraagd besluit: 
De verordening tot tweede wijziging van de Verordening tot heffing en invordering van leges 2016 
vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12. Informatie uit de rekenkamercommissie 
- Jaarverslag rekenkamercommissie 2015 
- Onderzoeksprogramma 2016  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 

 
13. Informatie uit het college 
 Besluit raad: De fractie van GroenLinks verzoekt om behandeling van het Transformatieplan 
          Sociaal Domein in een volgende raadsvergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform  
          het voorstel besloten 
   
14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 april  2016) 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15. Gemeenschappelijke regelingen  

Geen stukken aangeleverd; agendapunt komt te vervallen 
 

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

 
17. Motie vreemd van de agenda 

Behandeling aangehouden motie raad 19 april 2016 ingediend door de fractie van GroenLinks 
(transformatieplan Kunst&Cultuur) 
Besluit raad: De motie wordt met 5 stemmen voor (leden Rietkerk, Zuiker, Kuipers, Kloos en 
Kraaijenbrink) en met 17 stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
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18. Sluiting 
 De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 21.20  uur.  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 31 mei 
2016 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                 
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