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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 7 november 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), dhr. J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU), 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), J. Hoogenboom (CU), R.A. Kraaijenbrink (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), R.C.G.M. Spekschate 
(VVD) E.B.A.Hageman (VVD) en dhr W.K.N. van der Meij (aanwezig tot 18.00 uur).  
 
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 : J.L. de Jong  
 
1. Opening  

Bij het begin van de vergadering wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer O.D. Rietkerk, 
raadslid voor de fractie van GroenLinks vanaf 2006.  
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. Toegevoegd wordt agendapunt 13A (motie vreemd van 
de agenda ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo) 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 10 oktober 2017 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.        
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Kloos (stand van zaken  
          strafrechtelijk onderzoek functionarissen WMD) en Pieters (uitspreken van waardering namens de  
          raad voor de organisatie van de 817e Zuidlaardermarkt) De vragen leiden tot de toezegging dat de  
          raad over de vorderingen van het strafrechtelijk onderzoek op de hoogte wordt gesteld.  
 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 en 26 september 2017 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 tot 28 september 2017  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Op verzoek van 

de fracties van de CU en VVD worden de brieven van het college aan de raad over Nieuw 
Laarhof en de bewonerspark Tynaarlo geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 november 
2017.  

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Geen stukken beschikbaar; agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 september  2017) 
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 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe openstaande brieven van fracties uit 2016 en 2017 zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden  
 

9. Stukken in de leesmap 
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 Najaarsbrief 2017 en Begroting 2018  
          Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel  
          Besluit raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
            
 12.    Najaarsbrief en projectenrapportage  
          Voorstel:  

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per  
   1 september 2017; 

          2.Het incidentele voordeel 2017 ad. € 2.961.000 storten in de Algemene Reserve Grote  
             Investeringen; 
          3.Het structurele effect van  - € 4.000 vanaf 2018 opnemen in de meerjarenbegroting; 
          4.Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 730.350; 
          5.Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke  
             kredieten; 
          6.Instemmen met het beschikbaar stellen van  
             a.  een maatschappelijk krediet van € 600.000 voor baggerwerkzaamheden en dekken  uit de  
                  voorziening riolering. 
               b.  een economisch krediet van € 313.000 voor centrumplan Eelde openbare werken en dekken  
                   voor € 25.000 euro uit ondernemers bijdragen en € 50.000 aan subsidie en de   
                   kapitaallasten ten laste laten komen van het begrotingsresultaat. 
           7.Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
              a. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en de  
                  extra kapitaallasten van € 4.500 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid; 
              b. Het ophogen van het economisch krediet hoogwerker met € 35.000 en de   kapitaallasten  
                  van € 4.025 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat. 
              c. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Veenvlinder met  € 187.000 en de  
                  extra structurele kapitaallasten van € 6.400 per jaar onttrekken aan het budget    
                  Accommodatiebeleid; 
              d. Het ophogen van het economisch krediet kleed- en kantine-accommodatie VAKO met €  
                  120.000 en de kapitaallasten van € 5.000 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat. 
           8. Instemmen met het doorbetalen van de BUIG voor een bedrag van €  378.000 aan de  
               deelnemende gemeenten in de TUVO; 
           9. Instemmen met het uitstellen van het herwaarderen van de gronden/voormalige  NIEGG in de  
               materiële vaste activa tot 31-12-2018. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
  13.    Begroting 2018  
           Voorstel:  De begroting 2018 vaststellen. 
           Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
           Tijdens de behandeling worden door de fracties van D66, Leefbaar Tynaarlo en  
           Gemeentebelangen moties ingediend. 
           Motie 1 (fractie D66) met als strekking het college te verzoeken Museum De Buitenplaats aan te  
           merken als gemeentelijk cultureel erfgoed. Deze motie wordt met 6 stemmen vóór (leden fracties  
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           D66 en GL) en 16 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 2 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking het college op te dragen om vaste banen te  
           creëren voor schoolverlaters en werknemers in dienst van werkvoorzieningsschappen. Deze  
           motie wordt na een toezegging van het college ingetrokken. 
           Motie 3 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking binnen de begroting een bedrag van  
           € 60.000 op e nemen voor schoolzwemmen. Deze motie wordt met 5 stemmen vóór (leden         
           fracties LT en GL) en 17 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 4 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking in de begroting geld beschikbaar te stellen  
           voor realisatie van beweegpleinen. Deze motie wordt met 7 stemmen vóór (leden fracties LT, GB  
           en GL) en 15 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 5 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking binnen de begroting een bedrag van  
           € 65.000 op te nemen voor het realiseren van een muziekproject. Deze motie wordt met 3        
           stemmen vóór (leden fractie LT) en 19 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 6 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking het college op te dragen financiële ruimte te  
           scheppen om het aantal BOA’s uit te breiden met 2 personen. Deze motie wordt met 3 stemmen  
           vóór (leden fractie LT) en 19 stemmen tegen (leden overige fracties) verworpen. 
           Motie 7 (fractie Leefbaar Tynaarlo) met als strekking het college op te dragen financiële ruimte te  
           scheppen om initiatieven als culturele festivals en vanuit de dorpen financieel te ondersteunen.  
           Deze motie wordt met 3 stemmen vóór (leden fractie LT) en 19 stemmen tegen (leden overige  
           fracties) verworpen. 
           Motie 8 (fractie Gemeentebelangen) met als strekking het college op te dragen om geen extra  
           leges/administratiekosten meer in rekening te brengen bij het aanvragen van een vervangend  
           rijbewijs. Deze motie wordt door de indieners ingetrokken.  
           Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel zegt het college de raad het volgende toe: 

-  De uitkomsten van een draagvlakmeting verkeersafwikkeling Zuidlaren (vraag VVD) worden in  
   het 1e kwartaal 2018 aan de raad voorgelegd; 
-  De cijfers over voegtijdige schoolverlaters in de gemeente Tynaarlo (vraag GL) schriftelijk  
   zullen worden beantwoord;  
-  De plannen vanuit de scholen voor ICT en groene schoolpleinen (vraag GL) zullen ter kennis  
   van de raad worden gebracht; 

           -  Op de overlast van het stallen van fietsen op de Julianalaan in Zuidlaren wordt teruggekomen. 
           -  PM posten begroting: een overzicht van deze posten wordt aan de raad verstrekt; 
           -  In het op te stellen verlichtingplan zal rekening worden gehouden met de laatste ontwikkelingen  
              op het gebied van inovatieve verlichting; 
           -  De raad te informeren over het plan “Post” m.b.t. intentieverklaringen medefinanciering van  
              GAE; 
           -  De raad op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij de duurzame energieprojecten;        
           -  De inhoudelijke evaluatie van het sociaal domein rond 1 februari naar de raad zal worden   
              gezonden; de financiele consequenties van de evaluatie van het sociaal domein zullen in het  
              overdrachtsdossier van het college worden meegenomen. 
 
     13A. Motie vreemd van de agenda (geen raadsvergadering op Sinterklaasavond) 
             Door de fractie van Leefbaar Tynaarlo wordt een motie vreemd van de agenda ingediend met  
             als strekking: ‘om als het even mag, de vergadering te plannen op een and’re dag, en dus als  
             het even kan, niet op de avond van de Goedheiligman’. 
             Besluit raad: de motie wordt unaniem aangenomen; in overleg met het presidium wordt  
             uitgeweken naar een andere dag in de week van 5 december.  
              
     14.   Sluiting      
             Alvorens tot sluiting over te gaan spreekt de voorzitter mevr. Zuiker toe die in verband met          
             een verhuizing naar buiten de gemeente afscheid neemt als lid van de gemeenteraad.  
             Mevr. Zuiker is vanaf 2006 lid van de gemeenteraad van Tynaarlo voor de fractie van  
             GroenLinks. 
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              De voorzitter sluit de openbare vergadering om 19.00 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 21 
november 2017 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
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