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Besluitenlijst van de extra openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 juli 2017, 14.00 
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  

Voorafgaande aan de vergadering is er voor de raad en de aanwezigen een optreden van Sacha 
Landkroon uit Eelde met een poëtische ontdekkingstocht door de voorjaarsbrief en 
perspectievennota.     
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 20 juni 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 12, 20 en 27 juni 2017, brieven aan 
          raadsfracties in de periode van 8 tot 29 juni 2017 en stukken ter inzage voor de raads- 
          leden.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Geen stukken beschikbaar voor dit agendapunt. Agendapunt wordt voor kennis- 
          geving aangenomen. 
 
8.       Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 juni 2017) 
          Voorstel: de lijst met ingekomen stukken vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
 9.      Stukken in de leesmap      
          Voorstel: kennisnemen van de stukken in de leesmap. 
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
          stukken  
                             
10.     Inspreken inwoners 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    
 
11.     Procedurevoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2017 en Perspectievennota 2017 
          Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
12.     Voorjaarsbrief 2017 “T” 
          Voorstel: 
          I Voorjaarsbrief  
         1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per    
             hoofdstuk per 1 mei 2017; 
         2. Het incidentele voordeel 2017 van € 802.000 toevoegen aan de Algemene Reserve Grote       
             Investeringen (Argi); 
         3. Het structurele voordeel van € 20.000 in 2018 en 2019 en € 19.000 vanaf 2020 opnemen in    
             de meerjarenbegroting;   
         4  Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van € 90.000 ten  
             laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen voor de implementatie van de  

   Omgevingswet en het opstellen van de Omgevingsvisie;  
         5.  Instemmen met het opheffen van de volgende reserves: 
              a. Centrumplan Vries  

b. Voetgangersbrug De Dijk 
         6.  Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:  
              a. Het ophogen van het economisch krediet Vervangen knijpriool Lageweg met € 85.000  
                  en de extra kapitaallasten van € 2.975 per jaar te dekken uit de rioleringsmiddelen;  
              b. Het verlagen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en  
                  de vrijvallende kapitaallasten van € 4.500 per jaar beschikbaar houden voor het  
                  accommodatiebeleid; 
              c. Het verhogen van het economisch krediet bestelbus BOA’s met € 11.000 en de extra  
                  kapitaallasten van € 1.265 per jaar mee te nemen in de meerjarenbegroting;  

    d. Het omzetten van de rioleringscomponent van het initiatief centrumplan Eelde in een  
        economisch krediet van € 1,2 mln. en de kapitaallasten van € 42.000 per jaar te dekken  
        uit de rioleringsmiddelen;  
    e. Het verhogen van het economisch krediet centrumplan Eelde met € 150.000 voor  
        uitbreiding van de werkzaamheden en de extra kapitaallasten van € 5.250 per jaar te   
        dekken uit de rioleringsmiddelen;  

         7.  Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 75.000 voor het  
              vervangen van het raadsinformatiesysteem en de bijbehorende kapitaallasten van  
              € 19.875 meenemen in de meerjarenbegroting; 
         8.  Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 20.000 voor de  
              aanschaf van twee scanners t.b.v. IDburger en de bijbehorende structurele lasten van     
              € 8.300 meenemen in de meerjarenbegroting.  
         9.  Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 20.000 voor de  
              realisatie van een ondergrondse stroomvoorziening van de weekmarkt in Vries en de  
              bijbehorende structurele lasten van € 1.700 meenemen in de meerjarenbegroting.  
        10. Instemmen met het beschikbaar stellen van een maatschappelijk krediet van € 200.000    
              voor de uitvoering van de Bedrijvenregeling Drenthe in de periode juli 2017 – juli 2019; 
        11. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve voor het gebruikersonderhoud       
              van Yders Hoes en hieraan de volgende bedragen toevoegen: € 30.000 ten laste van de     
              Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi); € 8.600 ten laste van de begrotingspost  
              “eigenaarslasten Yders Hoes”; 
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        12. Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve Meedoenbanen en hieraan  
              € 110.000 toe te voegen ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen.  
        II Groningen Airport Eelde 
         1.Gezien het belang van Groningen Airport Eelde als basisvoorziening in Noord-Nederland en   
            in de overtuiging dat goede verbindingen, ook door de lucht, belangrijk zijn voor het  

  vestigingsklimaat voor bedrijven en daarmee ook voor de gewenste groei van de  
            werkgelegenheid in de regio: 
            a. Een investeringsbijdrage van € 1,84 mln. beschikbaar stellen ten behoeve van de  
                vergoeding van de kosten voor NEDAB in de periode 2017 – 2026, vermogensvorming     
                binnen het ROF en de financiering van capaciteitsinvesteringen op basis van een  
                kapitaalstorting in het eigen vermogen van GAE NV;  

b.   Hiervoor een bestemmingsreserve “Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde”  
     instellen en hieraan € 1,84 mln. toevoegen ten laste van de Algemene Reserve Grote  
     Investeringen (Argi); 

           c.  Een financiële garantstelling verstrekken aan GAE NV ter hoogte van de  
                investeringsbijdrage en deze ten laste brengen van de bestemmingsreserve.      
                Toekomstige bijdragen van private en/of (semi)publieke derden vanuit Noord-Nederland      

      kunnen op basis van overeenstemmende besluitvorming door de gezamenlijke  
                aandeelhouders naar rato van het aandelenbezit in mindering worden gebracht op de          
                investeringsbijdrage van de gemeente Tynaarlo. 
           Besluit raad: De raad besluit tot opsplitsing van de besluitvorming ten aanzien van de  
           onderdelen 12.I en 12.II van dit agendapunt. 
           Agendapunt 12.I: het voorstel wordt met 19 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (leden  
           fractie GroenLinks) aangenomen. 
           Agendapunt 12.II: het voorstel wordt met 13 stemmen vóór en 8 stemmen tegen  
           aangenomen. De leden van de fracties van PvdA, GroenLinks, alsmede de leden Van den  
           Boogaard, Vellinga en Kraaijenbrink, stemmen tegen; de overige leden stemmen vóór.    
           Op het voorstel worden 14 moties ingediend. 
           Motie 1 ingediend door de fractie van de PvdA (experiment intensieve begeleiding bij 
           langdurige armoede) wordt na een toezegging door  het college niet in stemming gebracht. 
           Motie 2 ingediend door de fractie van de PvdA (zelfevaluatie sociale teams) wordt niet in 
           stemming gebracht.  
           Motie 3 ingediend door de PvdA en de CU (evaluatie bezuinigingen op de organisatie) wordt 
           niet in stemming gebracht.  
           Motie 4 ingediend door de fractie van de PvdA (aanjaagfonds voor de middenstand) wordt 
           met 5 stemmen vóór (leden fracties PvdA en GB) en 16 stemmen tegen (leden overige  
           fracties) verworpen.  
           Motie 5 ingediend door de fractie van de CU (groene long) wordt met 4 stemmen vóór (leden 
           fracties CU en GB) en 17 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen.  
           Motie 6 ingediend door de fractie van de CU (leerlingenvervoer) wordt niet in stemming  
           gebracht.  
           Motie 7 ingediend door de fractie van D66 (ondersteuning van biodiversiteit door  
           ondersteuning akker- en weidevogels) wordt met 11 stemmen vóór (leden fracties D66,  
           PvdA, GL, CU alsmede de heer Van Es) en met 10 stemmen tegen (overige leden)  
           aangenomen. 
           Motie 8 ingediend door de fracties van GL, PvdA, GB en CU (inkoop duurzame stroom)  
           wordt met 9 stemmen vóór (leden fracties GL, PvdA, GB en CU) en 12 stemmen tegen  
           (overige leden) verworpen. 
           Motie 9 ingediend door de fractie van GL (passend onderwijs evaluatie) wordt niet in  
           stemming gebracht.  
           Motie 10 ingediend door de fracties van CDA, VVD, D66 en PvdA (voorstel voor  
           investeringen/impuls in de dorpskernen) wordt met 13 stemmen vóór (leden fracties VVD, 
           D66, PvdA, CDA alsmede Van Es) en 8 stemmen tegen (leden overige fracties alsmede  
           Weering) aangenomen. 
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           Motie 11 ingediend door de fractie van GL (uitgankelijkheid MFA’s) wordt met 10 stemmen  
           vóór (leden fracties D66, PvdA, GL en GB) en 11 stemmen tegen (leden overige fracties)  
           verworpen.  
           Motie 12 ingediend door de fractie van D66 (behalen doelen Tynaarlo Energieneutraal 2030)  
           wordt met 9 stemmen vóór (leden fracties D66, GL, GB en CDA) en 12 stemmen tegen  
           (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 13 ingediend door de fracties van GL en GB (snel internet buitengebied) wordt niet in  
           stemming gebracht.  
           Motie 14 ingediend door de fractie van D66 (behoud subsidie museum de Buitenplaats)  
           wordt met 7 stemmen vóór (leden fracties D66, GL en CU) en 14 stemmen tegen (overige  
           leden) verworpen. 
           Naar aanleiding van de behandeling van de agendapunten 12 en 13 en de behandeling  
           van de moties dienaangaande zegt het college de raad het volgende toe: 

-  De  motie 10 aangaande het voorstel om te komen tot investeringen/impuls in de         
           dorpskernen wordt uitgewerkt.  
           - Eind 2017 zal de raad geïnformeerd worden over de aanleg fietssnelweg Groningen-Assen  
           voor wat betreft het grondgebied van de gemeente Tynaarlo. 
           - Het recreatief en toeristische boekje over Zuidlaren zal nog dit jaar worden opgeleverd. 

-  Motie 7 (ondersteuning van biodiversiteit door ondersteuning akker- en weidevogels) wordt 
           uitgevoerd.  

-  Op de kostendoorrekening van het sociaal domein (toegangsmodel) wordt teruggekomen   
           februari 2018 bij de evaluatie over het jaar 2017. Een informatieavond daarvoor wordt  
           voorbereid. 

-  Omtrent de evaluatie van het passend onderwijs (motie 9) wordt met een externe partij  
           voorbereid en het college komt daar bij de najaarsbrief 2017 op terug middels een  
           dekkingsvoorstel. 

-  De nota schuldhulpverlening en armoedebeleid is in voorbereiding waarin het meer ruimte  
           zoekt dan in motie nr 1 is aangegeven.  

-  Een informatieavond met voorstel aan de raad over Glasvezelinitiatieven is in  
voorbereiding; in september komt het college met voorstellen. 

-  De raad wordt geïnformeerd over de onderhoudstoestand van de oude begraafplaats in  
           Eelde en de mogelijke oplossingen daarbij. 

-  De raad wordt jaarlijks gerapporteerd over de luchthaven GAE, in de lijn met de andere      
           aandeelhouders.  

-  Een analyse van de gevolgen van de doorgevoerde bezuinigingen op de organisatie zal in  
           het overdrachtsdossier van het huidig college worden meegenomen naar de nieuwe     
           raadsperiode.     
                        
13.      Perspectievennota 2017 “T” 
           Voorstel: De perspectievennota 2017 vaststellen. 
           Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen vóór en 4 stemmen tegen (leden fractie GL  
           alsmede Vellinga en Kraaijenbrink) aangenomen.  
 
14.      Sluiting    
                                                                                                                      
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 19.00 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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