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Besluitenlijst van de extra openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, maandag 10 juli 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), K.B. de Graaf (PvdA), F. Haisma 
(CDA), J. van den Boogaard (D66), dhr. P. van Es (GB), dhr. J. Weering (GB)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. A.T.W.J Jennekens (D66) en O.D. Rietkerk (GL) 
 
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.       Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan  Woningbouw Paterswolde Noord  
          Voorstel: 
          1.Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ als vervat in de bestandenset met de  
             planidentificatie NL.IMRO.1730.BPPaterswoldeNoord-0301 gewijzigd vaststellen  
             overeenkomstig de zienswijzennota. 
          2.Het beeldkwaliteitsplan ‘Woningbouw Paterswolde Noord’ d.d. 26 oktober 2016 gewijzigd  
             vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota 
          3.Geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 12   
          september 2017.  Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over de wijze van  
          de gevolgde procedure, de wijze van aanbesteden en de vaststelling van de verkoopprijs. 
 
4.       Inzet extra armoedegelden 2017  
          Voorstel: 

1.  De huidige armoedegelden ad € 85.000 en de extra armoedegelden ad € 98.648 conform het 
    verdeelvoorstel inzetten; 
2.  De armoedegelden structureel in de begroting opnemen conform het verdeelvoorstel van 
    de huidige en nieuwe armoedegelden en te dekken uit de decentralisatie-uitkering; 
3.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging; 
4.  Besluitvorming van de verdeling van de armoedegelden vanaf 2018 bij het college neerleggen  
    en de raad hier jaarlijks over informeren. 
    Besluit raad:  
    Op het voorstel worden 2 amendementen ingediend: 
    Amendement 1 ingediend door de fractie van de CU met als strekking: 
    Na punt 4 een punt 5 toe te voegen luidende: “eventuele grote wijzigingen in het verdeelvoorstel       
    of overschrijding van taakvelden, zullen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd”. 
    Dit amendement wordt met 18 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen. Vóór het       
    amendement stemmen de leden van de fracties CU, VVD, CDA, GL, LT, D66 en GB. De leden   
    van de fractie van de PvdA stemmen tegen. 
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     Amendement 2 ingediend door de fractie van D66 met als strekking:  
            bij punt 1 de tekst te vervangen door 
            “De huidige armoedegelden ad € 85.000,00 en de extra armoedegelden ad € 98.648,00 voor  
             2017 conform het verdeelvoorstel in te zetten. Met ingang van 1 januari 2018 de post bijzondere  
             bijstand niet meer mee te nemen bij de verdeling armoedegelden.  De vrijkomende gelden  
             evenredig te verdelen onder de posten als aangegeven in het raadsbesluit van 10 juli 2017”. 
             Onder gevraagd besluit bij punt 2 de tekst te vervangen door 
            “De armoedegelden structureel in de begroting op te nemen conform het verdeelvoorstel van de  
             huidige en nieuwe armoedegelden met uitzondering van de post bijzondere bijstand en te          
             dekken uit de decentralisatie–uitkering”. 

     Dit amendement wordt met 11 stemmen vóór en 10 stemmen tegen aangenomen. Vóór het 
     amendement stemmen de leden van de fracties D66, GL, GB, LT en de heer Van den Born. De  
     leden van de overige fracties stemmen tegen. 
     Het geamendeerde besluit wordt met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (leden fractie GL) 
     aangenomen. 
 

5.        Bekrachtiging geheimhouding WMD stukken (deel II)   
           Voorstel: 
           De door de burgemeester opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor de duur van tien jaar  
           en kennisnemen van het onder geheimhouding ter inzage gelegde stuk. 
           Besluit raad: 
           Op het voorstel wordt door de fractie van LT een motie ingediend met als strekking de  
           burgemeester een strafrechtelijke klacht in te dienen tegen de betrokken  (toenmalige)  
           functionarissen. De motie wordt met 7 stemmen vóór (leden fracties LT, GL en GB) en 13  
           stemmen tegen verworpen.   
           Het voorstel wordt met 14 stemmen vóór en 6 stemmen tegen aangenomen. Vóór het voorstel  
           stemmen de leden van de fracties van VVD, D66, PvdA, CDA, CU en de heer Weering. De leden 
           van de overige fracties stemmen tegen.  
           Bij de beraadslagingen en stemming was de heer Hageman afwezig. 
  
6.        Bekrachtiging geheimhouding stukken Letters of Intent Groningen Airport Eelde  
           Voorstel: 
           De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding bekrachtigen  
           voor de duur van vijf jaar en kennisnemen van de onder geheimhouding ter inzage gelegde 
           stukken. 
           Besluit raad:  
           Het voorstel wordt met 16 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen. Vóór het voorstel  
           stemmen de leden van de fracties van VVD, D66, PvdA, GB, CDA en CU. De leden van de    
           fractie van LT en GL stemmen tegen. 
 
7.        Bespreking brief Raad van State d.d. 19 april 2017 aan gemeenteraad, inzake uitnodiging 
           toepassing mediation (op verzoek van de fractie van D66 geagendeerd) 
           Besluit raad:  
           Bespreking heeft plaatsgevonden; tot een besluitvorming heeft dit niet geleid. 
 
8.        Motie vreemd van de agenda  
           Motie ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo met als strekking om de gemeente   
           Tynaarlo een volwaardige plaats te geven bij het vaststellen van het nieuwe aardbevings- 
           schadeprotocol per 1 juli 2017. 
           Besluit raad:                 
           De motie wordt met 7 stemmen vóór  en 14 stemmen tegen verworpen. Vóór de motie stemmen 
           de leden van de fracties LT, GB en GL. De leden van de overige fracties stemmen tegen. 
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 9.       Sluiting       
                                                                                                                      
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.30 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 
september 2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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