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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 14 februari 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), O.D. Rietkerk (GL), 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:  dhr. J. Weering (GB) alsmede dhr. T.J. Wijbenga (wethouder CDA)  
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en J.H. 
Lammers (CDA, vanaf agendapunt 3). 
 
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. Agendapunt 2a wordt toegevoegd.    
 

2a.     Benoeming tijdelijke wethouder 
          Besluit raad: De geloofsbrieven wordt door een commissie ad hoc in orde bevonden en bij  
          acclamatie wordt de heer J.H. Lammers uit Zuidwolde (gemeente De Wolden) voor een periode  
          van 16 weken benoemd tot tijdelijke wethouder van de gemeente Tynaarlo. In handen van de  
          voorzitter legt de heer Lammers de eed af. 
  
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 17 en 31 januari 2017 en 

vaststellen 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 Jennekens (benoemen van  
          straat of plein naar prof dr. Ben Feringa). Het college zegt toe de suggestie in overweging te  
          zullen nemen en hierover bij de raad te zijner tijd op terug te komen.   
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 24 en 31 januari 2017, brieven aan  
          raadsfracties in de periode van 19  januari tot 2 februari 2017 en stukken ter inzage voor de   
          raadsleden 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Op verzoek van  
          de fractie van D66 wordt de brief van het college van 8 februari aan de raad over de  
          participatiewet behandeld in de raadsvergadering van 7 maart a.s.    
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7. Onttrekken aan de openbaarheid 
          Gevraagd besluit: 
          Het fietspad gelegen op het perceel VR100 Y187 en Y180, plaatselijke bekend als Peizerweg 14      
          te Bunne aan de openbaarheid te onttrekken. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
8. Inspraakprocedure beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord 
          Gevraagd besluit:  
          Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord vrijgeven voor een inspraakprocedure. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
9. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot  26 januari 2017) 
          Gevraagd besluit:  
          De lijst vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10.      Stukken in de leesmap 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
           stukken  
   
11.      Schorsing 

 De vergadering wordt van 20.30 – 20.45 uur geschorst. 
 
12.      Inspreken inwoners 
           Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door 

     -  Mevr. De Leeuw (agendapunt 13) 
     -  Dhr. Wildeboer (agendapunt 13) 
     -  Dhr. Bakker (agendapunt 13). 

 
13.      Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren 
           Gevraagd besluit:  
           1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan   
               recreatieterrein buiten Midlaren 
           2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten  
               van de uniforme openbare voorbereiningsprocedure (afd. 3.4 Awb) 
           Besluit raad: Het agendapunt wordt na bespreking voor besluitvorming aangehouden tot de  
           vergadering van 7 maart 2017 (Besluitblok).  
 
14.      Brief college d.d. 13 december 2016, proces en stand van zaken prestatieafspraken 2017 
           (op verzoek aantal fracties geagendeerd) 
           Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 7 maart 2017.    
 
15.      Brief college aan gemeenteraad betreft quick scan B&B beleid (op verzoek VVD fractie  
           geagendeerd) 
           Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 7 maart 2017.    
 
16.      Gemeenschappelijke regelingen 
           Gevraagd besluit:  
           Op verzoek vanuit presidium geagendeerd om in bespreking te geven. 
           Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 7 maart 2017.    
 
17.      Wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2015 
           Gevraagd besluit: 
           De eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015 vaststellen 
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           Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 7 maart 2017.    
 
18.      Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017 
           Besluit raad: De verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017   
           vaststellen 
           Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 7 maart 2017.    
 
19.      Sluiting                                                                                                                         
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 2315 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 maart 
2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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