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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 24 april 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), 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), A.W.C. Wouterson (LT) en H.J. Franke (LT).  
 
Afwezig (met kennisgeving):  de heren W.K.N. van der Meij (GL) en M.A. Ririhena (GL 
 
Tevens aanwezig: de vertrekkende wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk (D66), H. Berends 
(PvdA) en J.H. Lammers (CDA). 
en de nieuw te benoemen wethouders J. Gopal (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P. Vemer (D66), J.H. 
Lammers (CDA) en J.E. de Graaf (CU) 
 
 
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.  
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld  
 

3. Afscheid wethouders 
Namens de raad wordt afscheid genomen van de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. van Dijk 
(D66) en H. Berends (PvdA)  Achtereenvolgens worden door de burgemeester de heer T.A.H. 
Dijkstra en de heer J. van den Boogaard lovende woorden in de richting van de vertrekkende 
wethouders gesproken. Uit handen van de burgemeester ontvangen zij een cadeau en een bos 
bloemen.  
 

4. Coalitieakkoord 2018-2022   
Namens de coalitiepartijen lichten de fractievoorzitters C.H. Kloos(LT),de heer K. Kuipers(GL), H. 
Wiersema (CDA), E. Kardol(D66) en H. van den Born(CU) het coalitieakkoord toe. Vervolgens 
debatteert de raad over het coalitieakkoord. 

 
5 Benoeming wethouders 

Mevr. J. Gopal (GL) en de heren R.A.Kraaijenbrink (LT), P. Vemer(D66), J.H. Lammers(CDA) en 
J.E. de Graaf (CU) worden namens hun fracties voorgedragen als wethouderskandidaten. 

          Besluit raad: Nadat de commissie ad hoc geloofsbrieven bestaande uit de leden Pieters (vz.)  
Wiersema en Vellinga de raad heeft gemeld dat er geen beletselen zijn voor benoeming van de 
wethouders wordt overgegaan tot een schriftelijke stemming. Hierbij zijn 21 geldige stemmen 
uitgebracht. Op mevr. Gopal zijn 21 stemmen voor uitgebracht en geen stemmen tegen. Op de 
heer Kraaijenbrink zijn 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen uitgebracht. Op de heer Vemer zijn 
19 stemmen voor en 2 stemmen tegen uitgebracht. Op de heer Lammers zijn 13 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen uitgebracht. Op de heer De Graaf zijn 16 stemmen voor en 5 stemmen 
tegen uitgebracht. Daarmee zijn mevrouw Gopal en de heren Kraaijenbrink, Vemer, Lammers en 
De Graaf benoemd tot wethouders van de gemeente Tynaarlo. De heer De Graaf met een 
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tijdsbestedingsnorm van 0,5 fte en de overige wethouders met een tijdbestedingsnorm van 1.0 
fte. Hierbij is door de raad ontheffing verleend voor één jaar van het woonplaatsvereiste aan 
mevrouw Gopal en de heer Lammers. 

 
6. Beëdiging wethouders. 

In handen van de voorzitter leggen mevrouw Gopal, en de heren Kraaijenbrink en Vemer de 
belofte af. De heren Lammers en De Graaf leggen de eed af.  
 

7.  Installatie en beëdiging nieuw raadslid 

 Besluit raad: In verband met de benoeming van raadslid Vemer (D66) tot wethouder is er een 
vacature  in de raad. Hierin is de heer H.W.A. van Os (D66) benoemd. In verband daarmee heeft 
de commissie ad hoc Onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de leden: Pieters (vz), Wiersema 
en Vellinga de geloofsbrieven onderzocht en deze in orde bevonden. De heer Van Os wordt 
toegelaten tot de raad.  
In de handen van de voorzitter legt de heer Van Os  de belofte af.  

 
17 Sluiting 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.30 uur. 
___________________________________________________________________________
____________ 

 
 
           
         
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22  mei 2018 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De plv. griffier,                                                                                         
 
 
 
 
  
 

 


