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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 maart 2017, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), C.E. Kardol (D66) en A. 
Lubbers (PvdA),  evenals de heren G. Pieters (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), 
R.C.G.M. Spekschate (VVD), C.H. Kloos (LT), O.D. Rietkerk (GL), 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), dhr. J. Weering 
(GB)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig:  dhr. R.A. Kraaijenbrink (LT) alsmede mevr. M.A. van Dijk (D66 wethouder) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), H. Berends (PvdA) en J.H. Lammers (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; toegevoegd wordt agendapunt 19A, motie vreemd aan 
de agenda. 

  
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 7 maart 2017 en kennisnemen 

van de digitale Lange Termijn Agenda  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
 

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 28 februari 2017 en 7 maart2017,  
          brieven aan raadsfracties in de periode van 23 februari 2017 tot 9 maart 2017 en stukken ter 
          inzage voor de raadsleden 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
7.       Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015  
          Gevraagd besluit: De eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 
          vaststellen 
          Besluit raad: 
          Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend met als  
          strekking om het college op te dragen bij de nadere regels te regelen dat digitale borden niet zijn  
          toegestaan langs de openbare weg en de nadere regels na vaststelling ter kennis te brengen van  
          de gemeenteraad. Deze motie wordt met 4 stemmen voor (leden fractie GL en de heer Van der  
          Born (CU) verworpen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
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8.        Motie D66/Leefbaar Tynaarlo “realisatie woningbouw Vries” (stemmen over de aangehouden  
           motie ingediend tijdens de behandeling van dit agendapunt in de raad van 7 maart 2017) 
           Besluit raad:  de motie wordt unaniem aangenomen.             
 
9.        Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017 
           Gevraagd Besluit: De verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo  
           2017 vaststellen  
           Besluit raad: Op het voorstel worden door de fractie van GL 2 amendementen ingediend Zonder              
           Amendement 1 met als strekking om art. 6 lid 2 te vervangen door: bij het recht op  
           maatwerkvoorziening wordt de meest adequate voorziening verstrekt. Als er meerdere adequate  
           voorzieningen bestaan wordt de goedkoopste verstrekt. Dit amendement wordt met 8 stemmen  
           voor (leden fracties GL, LT alsmede de leden Jennekens, Kardol en Van den Boogaard) en 14  
           stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
           Amendement 2 met als strekking de leden 2 en 3 van art. 9 te schrappen en de hoogte van het  
           PGB tarief voor diensten gelijk te stellen met aan het tarief voor ZIN wordt met 5 stemmen voor       
           (leden fractie GL en LT) en 17 stemmen tegen (overige leden) verworpen.  
           Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie GL) aangenomen.            
 
10.      Kredietaanvraag vervanging brug Taarlose Diep Osdijk Taarlo  
           Gevraagd besluit:  
           1. De raad voorstellen in te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van  
               €  136.400,- (excl. BTW) met economisch nut voor het vervangen van de brug in de Osdijk te  
               Taarlo;  
           2. De raad voorstellen in te stemmen met de in dit voorstel aangegeven dekking.  
           Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten            
 
11.      Instellen raadswerkgroep Omgevingsvisie 
           Gevraagd besluit: 
           Instemmen met het instellen van een raadswerkgroep met het verzoek vanuit iedere fractie 1 lid          
           tijdens de behandeling van het voorstel op 21 maart 2017 voor te dragen om zitting te nemen in  
           de werkgroep.  
           Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten            
 
12.      Gemeenschappelijke Regelingen 
           Besluit raad: Geen stukken beschikbaar voor dit agendapunt. Agendapunt wordt  
           voorkennisgeving aangenomen.  
 
13.      Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 maart 2017) 
           Gevraagd besluit: de lijst vaststellen  
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14.      Stukken in de leesmap 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
           stukken  
   
15.      Schorsing 

 De vergadering wordt van 20.35 – 20.45 uur geschorst. 
 
16.      Inspreken inwoners 
           Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door” 
            -   Dhr. Van Leeuwen uit Vries (agendapunt 17) 
            -   Dhr. Rona, namens Dorpsbelangen Tynaarlo (agendapunt 18) 
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17.      Gewijzigde vaststelling Beheersverordening Vries 
           Gevraagd besluit: 

1.  De ‘nota zienswijzen en overlegreacties beheersverordening Vries’ met daarin opgenomen  
     wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen 

           2.  De beheersverordening Vries bestaand uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat  
                in het GML bestand NL.IMRO.1730.BVVriesKern-0401 met inachtneming van de in punt 1  
                genoemde nota zienswijzen en overlegreacties en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte  
                van de ontwerpbeheersverordening vaststellen; 
           3.  Geen exploitatieplan vaststellen   
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18.      Bespreken resultaten deskstudy tarragrond op NS locatie De Zanderij te Tynaarlo 
           Gevraagd besluit: 
           Het college te verzoeken om in overleg met de eigenaar van de grond de conclusies en    
           aanbevelingen zoals opgenomen in de rapporten te bespreken en uit te laten voeren en de raad  
           over de ontwikkelingen periodiek op de hoogte te stellen 
           Besluit raad: Het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van  
           4 april 2017.     
 
19.      Rekenkamerrapport Privacy in het sociale domein 
           Gevraagd besluit: 
           1. Kennisnemen van het rekenkamerrapport Privacy in het sociaal domein. 
           2. De aanbevelingen uit het rapport overnemen 
           3. Het rapport ter kennis neming toesturen aan de overige Drentse gemeenten.   
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
           Het college zegt de raad toe om de uitkomsten van het onderzoek naar de privacy in het sociaal  
           domein dat de rekenkamercommissie Midden Drenthe uitvoert te zijner tijd naar de raad door te  
           zenden. 
 
19A.    Motie vreemd aan de agenda   
           Door de fracties van LT en GB wordt een motie vreemd aan de agenda ingediend met als  
           strekking: het college op te dragen alle planologische ontwikkelingen ten behoeve van de bouw  
           van een supermarkt in Ter Borch stop te zetten en stappen te zetten richting de bestaande  
           bestemming voor woningbouw.  Na hoofdelijke stemming wordt deze motie met 7 stemmen voor  
           en 15 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden Kloos, Vellinga, Van Es,  
           Weering, Kuipers, Zuiker en Rietkerk. Tegen de motie stemmen de leden Pieters, Van Heukelum, 
           Hageman, Spekschate, Jennekens, Vemer, Van den Boogaard, Kardol, Dijkstra, Lubbers,  
           De Graaf, Wiersema, Haisma, Van den Born en Hoogenboom. 
 
20.      Sluiting                                                                                                                         
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.00 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 4 april 
2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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