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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 mei 2018, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), C.E. Kardol (D66), S. Veenstra 
(GL), N. Hofstra (VVD) evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.J. Vellinga 
(LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), J. van den Boogaard (D66), K. Kuipers (GL), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos 
(LT), F. Haisma (CDA), P. van Es (GB), K.H. Knot (CDA),  E.B.A. Hageman (VVD), M.A. Ririhena (GL), 
A.W.C. Wouterson (LT) H.J. Franke (LT) en H.W.A. van Os (D66). De heer Hageman is vertrokken voor 
de behandeling van agendapunt 14. 
 
Afwezig (met kennisgeving):  W.K.N. van der Meij (GL), N. Hofstra (VVD) en S. Veenstra (GL) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, de heren H. de Graaf (CU),  P. Vemer (D66), J.H. Lammers (CDA), 
R.A. Kraaijenbrink (LT), mevrouw O. Gopal (GL). 
 
Voorzitter            : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Plv. griffier : B. Slofstra  
 
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, insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 mei  2018 en kennisnemen van de digitale LTA 
De besluitenlijsten worden gewijzigd vastgesteld toegevoegd wordt dat de heer Hageman afwezig 
was vanaf punt 14.  
 

4. Vragenrecht raadsleden 
Van het vragenrecht hebben gebruik gemaakt de heren Kloos (wanneer vindt de nieuwbouw van 
de brandweerkazerne op het GAE terrein plaats)  en Van Es (a. beschikbaarheid van het Kampje 
in Eelde tijdens de toekomstige festiviteiten, b. parkeerplaatsen bij de Lidl in Eelde en c 
.implementatie regelgeving AVG in de gemeente bijvoorbeeld bij de Rekenkamercommissie en de 
Ombudsvrouw) 
Hierop licht de burgemeester toe dat er pas sinds maart jl. een ontvankelijke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor de bouw van de brandweerkazerne ligt. Wethouder Lammers geeft 
aan dat het Kampje in Eelde beschikbaar zal zijn voor de aanstaande festiviteiten en dat met de 
Lidl een overeenkomst is gesloten over de realisering van parkeerplaatsen.  De burgemeester 
geeft aan dat de gemeente op het minimale niveau de zaken op orde heeft wat betreft de eisen 
van de AVG. Maar dat er een hoger ambitieniveau is. Hier zal verder aan gewerkt worden.  
 

5. Mededelingen college 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

6.        Informatie uit het college 
            a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 8 mei 2018 

  b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 26 april 2018 t/m 8 mei 2018 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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7.       Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 

Er zijn geen stukken ter kennisgeving.   
 

8        Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 mei 2018) 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
9.       Stukken in de leesmap 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken. 
 

10  Inspreken inwoners 
  Van de geboden mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.  

 
11.   Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch 

Naar aanleiding van vragen uit de raad geeft de wethouder aan dat de specifieke aanduiding van 
de naam van McDonalds ten onrechte in het plan staat. Dit wordt aangepast zodat er sprake is 
van “een permanente reclame-uiting”.  Verder zegt de wethouder toe te gaan onderzoeken of er 
op de bebording langs de snelweg een aanduiding Businesspark Ter Borch kan komen. Hij zegt 
voorts toe in de toekomst overleg te gaan voeren met de buurgemeenten bij zaken die meerdere 
gemeenten raken. Wat betreft de lichtintensiteit zegt de wethouder toe dat de lichtsterkte van de 
gebruikte borden ’s nachts aangepast zal worden (“Een lichtsterkte als een zaklantaarn op een 
krant.”  De door de raad gestelde vragen zullen door het college schriftelijk worden beantwoord.  

 Besluit raad: De tweede termijn van de beraadslaging wordt geagendeerd voor de   
 raadsvergadering van 5 juni na de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen door het                        

college.   
  
12  Benoemen leden audit comit 
       Voorstel: De voorgestelde leden aanwijzen als lid van het audit comité 
 Besluit raad: De leden Veenstra (GL), Kardol (D66), Hageman (VVD), Haisma (CDA), Van Es 

(GB) van den Born (CU), Wouterson (LT) en Dijkstra (PvdA) worden aangewezen als lid van het 
audit comité.  

 
13.  Benoemen leden werkgeverscommissie griffier 
   Voorstel: Drie raadsleden benoemen tot leden van de werkgeverscommissie, voor de duur van 

de zittingsperiode van de raad 
Besluit raad: de leden Kardol (D66), Spekschate (VVD) en Van den Born (CU) worden benoemd 
tot leden van de werkgeverscommissie, voor de duur van de zittingsperiode van de raad.  

 
14.  Benoemen leden in bestuur Meerschap Paterswolde 
        Voorstel: Twee raadsleden benoemen als leden van het Algemeen Bestuur van het Meerschap     

Paterswolde        
Besluit raad: De leden Knot (CDA) en Kamminga (GB) worden benoemd tot leden van het 
Algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 

 
15.   Aanwijzen plaatsvervangende voorzitters gemeenteraad 
       Voorstel:  Overgaan tot benoeming van plaatsvervangende voorzitters voor de gemeenteraad. 
      Besluit raad: De leden Lubbers (PvdA), Kuipers (GL) en Kardol (D66) worden benoemd tot 

plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraad.  
 
16.  Sluiting 22.00 uur 
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_________________________________________________________________________ 

       
         
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De plv. griffier,                                                                                         
 
 
 
 
  
M.J.F.J. Thijsen                                    B. Slofstra 
 
 
 
 
 

 


