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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 16 mei 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), R.A. Kraaijenbrink (LT),  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). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders de dames: N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66) en de heren H. 
Berends (PvdA) en J.H. Lammers (CDA). 
 
Voorzitter            : Dhr. M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
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 besluitenlijsten van de raadsvergadering van 2 mei 2017 en kennisnemen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Weering (inloopavond  
          Centrumplan Eelde). Deze vragen leidt niet tot een toezegging van de zijde van het college.     
 
5. Mededelingen college 

Het college biedt haar verontschuldigen inzake de niet tijdige doorzending van de brief van de 
Raad van State aan de raad.    

 
6. Informatie uit het college 
          Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 2 mei 2017, brieven aan 
          raadsfracties in de periode van 20 april tot 4 mei 2017 en stukken ter inzage voor de raads- 
          leden.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
7.      Benoeming van de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde (gemeente De Wolden) tot wethouder in de  
         (tijdelijke) vervanging wegens ziekte van de heer T. Wijbenga 
         Voorstel: 
         de heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De    
         Wolden), met ingang van 16 mei 2017 te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van  
         de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor een periode van  
         16 weken en hem op grond van art. 36a lid 2 Gemeentewet voor de duur van deze periode  
         ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.  
         Besluit raad: Na gehouden schriftelijke stemming worden 23 stemmen op de heer Lammers  
         uitgebracht en is de heer Lammers is daarmee unaniem benoemd.    
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8.      Bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde  
         Voorstel: 
         Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan   
         “supermarkt Ter Borch” (inclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging  
          van de verkeersveiligheid) op te stellen en het daarna met het voorlopig ontwerp van het  
          bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en overleg. 
          Besluit raad:  
          Op het voorstel wordt door de fracties van Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen een  
          amendement ingediend met als strekking om het gevraagde besluit in twee beslispunten op te  
          splitsen te weten:  
          1.  de aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid op te    
               stellen en uit te voeren en 
          2. burgemeester en wethouders uit te nodigen om het voorontwerp van het bestemmingsplan     
              “supermarkt Ter Borch” op te stellen exclusief de aanpassingen aan de openbare infrastructuur  
              ter verhoging van de verkeersveiligheid, en het daarna met het voorlopig ontwerp van het  
              bouwplan c.a. vrij te geven voor inspraak en overleg.      
          Na hoofdelijke stemming wordt dit amendement met 8 stemmen vóór en 15 stemmen tegen  
          verworpen. Vóór het amendement stemmen de leden: Zuiker, Vellinga, Kraaijenbrink, Kuipers,  
          Kloos, Rietkerk, van Es en Weering. De leden: Wiersema, Kardol, Lubbers,  Pieters, Dijkstra,  
          Vemer, Hageman, van Heukelum, van den Born, Spekschate, de Graaf, Haisma, van den  
          Boogaard, Jennekens en Hoogenboom stemmen tegen.  
          Het raadsvoorstel wordt vervolgens in stemming gebracht en met 15 stemmen vóór en 8  
          stemmen tegen aangenomen. Vóór het voorstel stemmen de leden: Wiersema, Kardol, Lubbers,  
          Pieters, Dijkstra, Vemer, Hageman, van Heukelum, van den Born, Spekschate, de Graaf, Haisma,  
          van den Boogaard, Jennekens, en Hoogenboom. De leden: Zuiker, Vellinga, Kraaijenbrink,  
          Kuipers, Kloos, Rietkerk, van Es en Weering stemmen tegen.  
 
9.       Impuls onderwijs groene schoolpleinen en/of digitalisering 
          Voorstel: 
          1. In te stemmen met het reeds ter beschikking stellen van de middelen  “impuls onderwijs” 2018 
              ad € 100.000 uit de ‘groei’-notitie 2016-2018 in 2017. 
          2. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 
        Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
10.   Beschikbaar stellen van krediet t.b.v. de aankoop perceel Asserstraat 21 te Vries 
        Voorstel:      

           1a. In te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet met economisch nut van   
                      € 423.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van het perceel Asserstraat 21 
                      te Vries. 

           1b. In te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet  met maatschappelijk nut van  
                      € 17.000,- voor de rente en tijdelijke kosten. 

           1c. Het maatschappelijke krediet dekken uit de Algemene Reserve Grote Investeringen voor een 
                      bedrag van € 17.000. 

        2.   In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.   
        Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

11.     Gemeenschappelijke Regelingen 
          Voorstel: 
          Kennisnemen van de voorliggende stukken. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
           
12.     Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 26 april 2017) 
          Voorstel: de lijst met ingekomen stukken vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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13.     Stukken in de leesmap 
          Voorstel: kennisnemen van de stukken in de leesmap. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
 
14.     Inspreken inwoners 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    
 
15.     Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2017 
          Voorstel:  

           1. Vaststellen van de grondexploitaties per 1 januari 2017 van de projecten: 
               a. Ter Borch 
               b. Oude Tolweg Zuid 
               c. Zuidoevers de Groeve 
               d. Groote Veen 
               e. Donderen 
               f.  Bedrijventerrein Vriezerbrug 
               g. Business Park Ter Borc 
           2. In te stemmen met afwijking van de richttermijn van een looptijd van 10 jaar voor de  
               grondexploitaties Bedrijventerrein Vriezerbrug en Business Park Ter Borch. 
           3. In te stemmen het nemen van een winst van € 500.000,- uit het project Oude Tolweg Zuid.  
           4. Het onder 3 genoemd bedrag komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (leden fractie  
          Leefbaar Tynaarlo) aangenomen.    
 
16.     Sluiting                                                                                                                         
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.50 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 juni 2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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