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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6  juni 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  

Voorafgaande aan de vergadering reikt de voorzitter certificaten van deelname uit aan een achttal  
cursisten die deelgenomen hebben aan de cursus Politiek Bewust/Politiek Actief in de beide 
afgelopen maanden. 
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 7 wordt verplaatst naar de bespreekagenda 
voor de raad van 20 juni a.s.   
  

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 16 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 leden Weering (Centrumplan  
          Eelde), Van Es (Zonneleningen voor sportclubs), Zuiker (Autocross Yde), Rietkerk (meldpunt  
          discriminatie), Dijkstra (ontwerp instemmingsbesluit gewijzigde gaswinning Westerveld) en Pieters  
          (beoordelingscriteria voor sociale woningbouw).  
          Deze vragen leidt tot de volgende toezeggingen van de zijde van het college. De raad ontvangt  
          een afschrift van het door het college ingediende bezwaar tegen het ontwerp-winningsbesluit.  
          De raad ontvangt aanvullende informatie zodra duidelijkheid is over het proces met betrekking tot  
          een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor sportclubs bij het aangaan van zonneleningen. Tot  
          slot zegt het college de raad toe  op zeer korte termijn met het sociaal team in overleg te gaan om  
          te voorkomen dat voor een gezin in de gemeente geen passende woonruimte kan worden  
          gevonden en de raad vervolgens te informeren over de uitkomsten van dat overleg     
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.     
 
6. Informatie uit het college 
          Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 9, 16 en 23 mei 2017, brieven aan 
          raadsfracties in de periode van 3 tot 24 mei 2017 en stukken ter inzage voor de raads- 
          leden.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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7.      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 agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 20  
         juni 2017 (Besluitblok).  
 
8.      Begroting Meerschap 2018 
         Voorstel: Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept     
         begroting 2018 van het Meerschap Paterswolde  
         Besluit raad:  
         Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
       
9.      Beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde 
         Voorstel: Het beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde gewijzigd vaststellen. 
       Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
10.   Informatie uit het presidium 
        Voorstel: Kennisnemen van de fractieafrekeningen 2016 
        Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

11.     Gemeenschappelijke Regelingen 
          Besluit raad: Geen stukken beschikbaar voor dit agendapunt. Agendapunt wordt  
          voorkennisgeving aangenomen. 
                     
12.     Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 mei 2017) 
          Voorstel: de lijst met ingekomen stukken vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
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.     Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017 
          Voorstel: 
          1.Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016; 
          2.Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 20 juni 
          2017. Het college zegt de raad toe bij de eerstvolgende evaluatie van de Zuidlaardermarkt de   
          proces verbalen van de handelaren met vervalste papieren daarin mee te nemen. 
 
16.     Jaarstukken 2017 Regio Groningen-Assen 
          Voorstel: 
          Overgaan tot behandeling van de jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen en uw  
          eventuele zienswijzen over de conceptbegroting 2018 kenbaar maken aan de Stuurgroep van de  
          Regio Groningen-Assen. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt voor het formuleren van een zienswijze vanuit de raad voor  
          besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 20 juni 2017. 
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17.     Sluiting    
                                                                                                                      
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.30 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 20 juni 
2017 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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