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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 17 april, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), C.E. Kardol (D66), J.H. 
Kamminga (GB), 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), P. Vemer (D66), 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) en H.J. Franke (LT).  
 
Afwezig (met kennisgeving):  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). 
 
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 en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
1a. Coalitie-akkoord op hoofdlijnen 

De heer Kloos meldt dat er deze avond voorafgaand aan de raadsvergadering een 
coalitieakkoord op hoofdlijnen is getekend. Hij verzoekt de voorzitter van de raad om een 
raadsvergadering uit te schrijven voor 24 april 2018. In deze vergadering zullen de nieuwe 
wethouders benoemd worden en zal het coalitieakkoord besproken worden.  
De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze raadsvergadering op 24 april a.s. 

 Besluit raad:  
Het voorstel wordt met 8 stemmen tegen (leden fracties VVD, PvdA en GB) en 14 stemmen voor 
aangenomen (overige leden).   

 
2. Vaststellen agenda 

De heer Van der Born (CU) verzoekt agendapunt13 (Vaststelling beeldkwaliteitsplan 
Businesspark Ter Borch) te bespreken. Het agendapunt zal worden behandeld in de 
raadsvergadering van 8 mei.  

 De heer Pieters (VVD) verzoekt agendapunt 17 (Jaarstukken 2018 Regio Groningen- Assen) te 
verplaatsen naar raadsvergadering van 8 mei.  

 Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 13 , 27 en 29 maart 2018 

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.        
 

4. Vragenrecht raadsleden 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Hageman  (Verzoek om 
informatie over de consequenties voor de veiligheid voor de inwoners door de toename van 
drugslaboratoria in de regio). De burgemeester zegt toe een informatieavond over het onderwerp 
te organiseren voor de raadsleden.     
 

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

6. Informatie uit het college 
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- Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 6, 13, 20 en 27 maart en 3 april 
2018 

- Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 maart 2018 t/m 4 april 2018 
Besluit raad: De heer Van den Born verzoekt de brief “Evaluatie Inclusieagenda”  ter bespreking 
te agenderen voor de volgende vergadering. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het 
voorstel besloten 
 

7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 maart 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. Beëdiging steunfractieleden 
Voorstel: Overgaan tot de beëdiging van de steunfractieleden 
Tot steunfractieleden worden de volgende personen beëdigd. 
Dhr. R. Nijenbanning 
Dhr. N. Heikamp 
Dhr. K. H. Noord 
Dhr. H. van Os 
Mw. J. Hulscher 
Dhr. Y. Vroom 
Mw. J W.S. Peters 
Mw. C. Ensing- Compaan  
Dhr. K. de Graaf 
Dhr. J. Datema 
Dhr. B. Nienhuis,  
Dhr. W. Nieman 
Mw. G. van Zuiden 
Dhr. R. Rutgers 
Mw. D. ter Steege 
Dhr. J. Weering 
Dhr. D. Franke  
Dhr. H. Middendorp 
Mw. M. Dijkman- de Vries 
Dhr. H. bij de Weg 
Dhr. J. de Jonge 
Dhr. J.K. Winters 
Dhr. J. Hoogenboom 
De heren De Graaf, Middendorp, Bij de Weg, De Jonge, Winters en Hoogenboom en mw. M. 
Dijkman- de Vries leggen de eed af; de overige steunfractieleden leggen de belofte af.  
 

11. Verlengen bodemkwaliteitskaarten / nota bodembeheer gemeente Tynaarlo 
 Voorstel:  
        1.Instemmen met de verlenging van de huidige bodemkwaliteitskaart gemeente Tynaarlo met 2   

jaar; 
        2.Opdracht verlenen aan de RUD om voor 19 juni 2020 een gezamenlijke geactualiseerde  

bodemkwaliteitskaart vastgesteld hebben, conform plan van aanpak 2 november 2017.  
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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12. Huisvestingsprogramma’s en overzichten onderwijshuisvesting 2017 en 2018  

Voorstel:  
1. Een economisch krediet van € 367.500,- ter beschikking stellen voor de permanente uitbreiding    
    van twee groepen voor de Menso Altingschool en de structurele kapitaalslasten a € 12.802.- 
ten laste  brengen van het begrotingsresultaat; 

       2. Een economisch krediet van € 213.600,- ter beschikking stellen voor de tijdelijke uitbreiding van  
          de Menso Altingschool en hiervoor een bestemminreserve in te stellen van € 234.472,- ten laste      

van de ARGI. 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 
13. Evaluatie Zuidlaardermarkt 

Voorstel: Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2017. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

14. Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo 
Voorstel: De nota 'Armoede en schuldhulpverlening 2018 - 2021 gemeente   Tynaarlo' vaststellen  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 

 
15. Inspreken inwoners  

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.       
 
17 Sluiting 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.45 uur. 
___________________________________________________________________________
____________ 

 
 
           
         
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 mei 2018 
 
 
De voorzitter,                                        De plv. griffier,                                                                                         
 
 
 
 
  
 

 


