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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 23 januari 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) evenals de 
heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (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), D.E. Oele (GL), J. Hoogenboom (CU), R.A. Kraaijenbrink (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), en 
W.K.N. van der Meij (GL).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en J.H. 
Lammers (CDA). 
 
Met kennisgeving afwezig         :   dhr. E.B.A. Hageman (VVD)   
Voorzitter            : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : 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 gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd een motie vreemd van 
de agenda (agendapunt 20A) ingediend door de fracties van PvdA, GL, ChristenUnie, D66 en 
CDA (als gemeente Tynaarlo aansluiten bij de statiegeldalliantie)  

 
2a.     Toelating en installatie van de heer W.K.N. van der Meij als lid van de gemeenteraad  
          i.v.m. het overlijden van de heer Rietkerk van de fractie van GroenLinks.  

Voorstel: 
De heer W.K.N. van der Meij uit Tynaarlo met ingang van 23 januari 2018 toe te laten als lid van 
de gemeenteraad in verband met het overlijden van de heer Rietkerk van de fractie van 
GroenLinks.   

    Besluit raad: voor het onderzoek van de geloofsbrieven wordt een tijdelijke commissie ingesteld,       
    bestaande uit de leden Dijkstra (vz), Kardol en Van den Born. 
    De commissie brengt staande de vergadering verslag uit en stelt vast dat de geloofsbrieven in  
    orde zijn en dat de heer Van der Meij tot lid van de gemeenteraad kan worden toegelaten. In  
    handen van de voorzitter legt de heer Van der Meij de belofte af. De raad besluit vervolgens de   
    de tijdelijke commissie te ontbinden.  

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 19 december 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 heer Pieters (plasticinzameling),  
          Lubbers (aanpak fietspad Hunnebedstraat Tynaarlo), Hoogenboom en Kloos  
          (centrumontwikkeling Zuidlaren). De vragen leiden tot de toezegging van het college om de  
          beantwoording op de mondelinge vragen over de centrumontwikkeling Zuidlaren te betrekken bij  
          schriftelijke vragen die hier door de fracties van GL en PvdA zijn ontvangen. Het college zorgt  
          ervoor dat er op 6 februari 2018 een beantwoording ligt.    
            

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



 

 

gemeente Tynaarlo 

2 

 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 12, 19 december 2017 en 9 januari 
                2018. 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 8 december 2017 t/m 11 januari 2018  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt de kaderbrief van de GGD voor kennisgeving 
          aangenomen. De raad stemt op voorstel van de voorzitter in om de kaderbrieven van de gemeen- 
          schappelijke regelingen in de raad van 13 maart 2018 te behandelen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 4 januari 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.     Voordracht tot benoeming plaatsvervangend Ombudsman 2018-2024. 
          Voorstel: De heer mr. J.J. van Vliet te benoemen als plaatsvervangend Ombudsman voor de  
          periode 2018-2024 
          Besluit raad: 
          Na een gehouden schriftelijke stemming worden 19 stemmen vóór en 3 stemmen tegen op de  
          heer Van Vliet uitgebracht. De heer van Vliet is als zodanig benoemd. De heer Van Vliet legt in  
          handen van de voorzitter de eed af. Mevr. Wiersma-Veenhoven, benoemd in de raad van 19  
          december 2017 legt in handen van de voorzitter de belofte af. 
 
11.     Toekomst Alescon 
          Voorstel:  
          1. Kennisnemen van de besluiten van het college  
          2. Geen zienswijzen in te dienen betreffende deze besluiten 
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
             
 12.    Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde 
          Voorstel: 
          Voor het realiseren van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport  
          Eelde: 

1.  De coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing  
    verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het op te stellen bestemmingsplan, de 
    omgevingsvergunning en eventuele andere benodigde vergunningen die door het      
    gemeentebestuur moeten worden verleend;  

          2. Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan in combinatie met de  
              omgevingsvergunning en de eventueel benodigde andere vergunningen die door het  
              Gemeentebestuur moeten worden verleend “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen”. 
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  

   
13.     Ruimte voor Ruimte regeling Peizerweg 8a te Bunne 
          Voorstel: 
          1.  Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling en de voorgestelde  
               planvorming op het perceel Peizerweg 8a te Bunne; 
          2.  Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een 
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               voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrijgeven voor inspraak en vooroverleg  
               (conform artikel 3.1.1.Bro); 
           3.  Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het  
                ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage leggen, wanneer geen reacties van   
                belangstellende worden ontvangen  

    
14.        Gezamenlijk onderzoek rekenkamercommissies naar GGD Drenthe 
             Voorstel:  
             Kennisnemen van het rapport met de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie.  
             Besluit raad:  
             Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
15.        Inspreken inwoners  
           Agendapunt 20; van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. 
           Dingemanse (namens bibliotheekbestuur)      

   

16.          Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’        

             Besluit raad: het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6 
             februari 2018. Het college zegt de raad toe de subsidieverordening gemeente Tynaarlo in  
             handen van de raad te stellen, de raad te informeren over het begrip ‘projectmatige toekenning’  
             en na te gaan of toegang voor kinderen bij deze tentoonstelling gratis is.  
 
17.        Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken” 
             Voorstel: Instemmen met de opgestelde Basisprincipes voor kansrijke “open plekken”.  
             Besluit raad: het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6 
             februari 2018.  
 
18.        Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren 
             Voorstel:  
             1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren 
             2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een  
                 voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en  
                 vooroverleg (conform artikel 3.1.1.Bro).  
             3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het  
                 ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties  
                 van belangstellenden worden ontvangen. 
            Besluit raad: het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6 
            februari 2018.  
 

19.       Bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen 
             Voorstel: 
             1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan  
                 “Schelfhorst Natuurwonen” en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg cf art 3.1.1. Bro) 
             2. B&w uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bp voor  
                 vaststelling ter inzage te leggen cf art 3.8 lid 1 Wro) 
              Besluit raad: het agendapunt wordt voor besluitvorming aangehouden tot de vergadering van 6 
            februari 2018.  
 

  20.       Uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020). 
               Voorstel: Voorstellen een zienswijze te geven op het uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt  
               Vooruit (2017-2020).  
   
  20A.     Motie Vreemd van de agenda (als gemeente Tynaarlo aansluiten bij de statiegeldalliantie) 
              Motie ingediend door de fracties van PvdA, GL, ChristenUnie, D66 en CDA.  
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              Besluit raad: De behandeling van en de besluitvorming op deze motie wordt verdaagd naar de 
              vergadering van 6 februari 2018. 
 
  21.       Sluiting      
               De voorzitter sluit de openbare vergadering om 00.05 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 februari  
2018 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


