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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 19 juni 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), W.K.N. van 
der Meij (GL) 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), , 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 Van der Meij is aanwezig tot 
en met agendapunt 16. De heer Van den Born is aanwezig vanaf agendapunt 4. 
 
Afwezig (met kennisgeving):  K. Kuipers (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 : N.Uilkema 
 
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 gewijzigd vastgesteld na stemming over agendapunt 15. Het voorstel ligt voor 
om de perspectievennota niet te behandelen. Op grond van de wens van de raad om toch de 
perspectievennota te bespreken wordt gestemd over behandeling van het punt in deze of in de 
volgende vergadering.  
Besluit raad: Met 11 stemmen voor (leden fracties LT, GL, CDA en D66) en 10 stemmen tegen 
(overige leden) wordt de perspectievennota ter bespreking op de agenda geplaatst van de 
vergadering van 10 juli. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 5 juni 2018 en kennisnemen van de digitale LTA 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Vragenrecht raadsleden 
De heer Pieters maakt gebruik van het vragenrecht. Hij vraagt het college hoe er inhoud wordt 
gegeven aan de gemaakte prestatieafspraken en eerdere toezeggingen aan de raad rondom 
sociale huurwoningen en spreekt zijn zorg uit over het verdwijnen van huurwoningen in de kleine 
kernen. De heer Pieters noemt een recente verkoop van een huurwoning in Tynaarlo. Wethouder 
Vemer zegt toe schriftelijk te reageren op deze vragen en ook uitleg te geven welke prestatie 
afspraken er precies gelden en wanneer deze vastgesteld zijn.  

 
5. Mededelingen college 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
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6.       Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 mei 2018 en 5 juni 2018 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 mei 2018 t/m 6 juni 2018 
 
De heer Hageman verzoekt om plaatsing van de brief van het college over de 
beheersverordening Eelde-Paterswolde op de agenda van de raad.  

 
7.        Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 31 mei 2018) 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
8.        Stukken in de leesmap 

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

9 .      Benoeming nieuwe leden van de raad van Toezicht van Stichting Baasis. 
          Voorstel: 1. Op voordracht van de Raad van toezicht mevrouw J.M.J. Bouwman te benoemen tot  
          lid van de Raad van Toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2018 tot 
 uiterlijk 1 september 2022 (met 22 geldig uitgebrachte stemmen voor); 
     2. Op voordracht van  de GMR mevrouw J.L.M. de Veth te benoemen als lid van de Raad van  
 toezicht van Stichting Baasis met ingang van 1 september 2018 tot uiterlijk 1 september 2022  
 Besluit raad: Het voorstel is aangenomen met 22 geldig uitgebrachte stemmen voor.  
 
10. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Alescon 
       Voorstel:  
      1. Het college toestemming verlenen tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Alescon; 
       2. Toestemming verlenen op basis van artikel 1 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
 om de Gemeenschappelijke Regeling Alescon op te heffen;  
 3. € 44.000 ter beschikking stellen voor de projectkosten ten laste het begrotingsresultaat 2018. 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

11.  Begroting Meerschap Paterswolde 2019 
       Voorstel:  
        Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept begroting 2019 
  van het Meerschap Paterswolde. 
  Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
12.  Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde- Paterswolde 
       Voorstel:   
 1. De ‘Reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde met de daarin opgenomen     
          wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
       2. De beheersverordening Eelde – Paterswolde bestaande uit de geometrisch bepaald  
  planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO. 1730.BV EeldePaterswolde-0301 met 
  inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten 
 opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen; 
       3. Geen exploitatiekosten vaststellen. 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
13. Advies aan Commissariaat voor de Media over zendtijd toekennen aan Stichting Lokale Omroep  
      Eelde- Vries – Zuidlaren (Tynaarlo Lokaal) 
       Voorstel: Een positief advies uitbrengen over het toewijzen van zendtijd aan de Stichting  
 Lokale Omroep  Eelde- Vries – Zuidlaren.  
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 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14.  Informatie uit het presidium 
       De raad heeft kennisgenomen van de fractieafrekening 2017 en is hierbij van de 
          verantwoordingsplicht hierover ontheven.  

 

15.   Afzien van behandeling perspectievennota 2018 
Bij agendapunt 2. vaststellen agenda is dit agendapunt ter bespreking op de agenda geplaatst 
van 10 juli 2018.  

 
16.      Inspreken inwoners 
   Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
17.     Jaarstukken 2017 en ontwerpbegrotingen 2019 van de gemeenschappelijke regelingen GGD,   
          WPDA, Alescon, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en Publiek Vervoer 
          Uitgebreide bespreking van de jaarstukken en ontwerpbegrotingen vindt plaats. Breed gedeeld 
          worden de zorgen rondom de RUD, en de raad dringt aan op een goede communicatie naar de 
          raden.  

    Voorstel:  
          De raad neemt kennis van de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegrotingen 2019 van  
          GGD,WPDA, Alescon, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en Publiek Vervoer en besluit 
          1.Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2019 van de WPDA, RUD en VRD en  
             op de begrotingswijziging 2018 van de RUD. De zienswijze op de ontwerpbegroting WPDA  
             aan te passen zodat eruit blijkt dat de raad een begeleidingstraject van 2 jaar wenselijk vindt.  
          2.Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen  
             GGD, Alescon, Recreatieschap Drenthe en Publiek Vervoer Groningen-Drenthe.                             
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18.      Schorsing 
   
19.      Benoeming en beëdiging raadsgriffier        
           De selectiecommissie wordt ontbonden na dankzegging voor de gedane werkzaamheden.  
  Voorstel:   
  De heer P. Koekoek, wonende te Hoogeveen met ingang van 1 juli 2018 te benoemen in de 
           functie van griffier.  
  Besluit raad: Het voorstel wordt met hoofdelijke stemming en 22 geldig uitgebrachte stemmen    
           voor, aangenomen.  
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20.     Sluiting  
    Om 22.30 uur sluit de Voorzitter de vergadering.  
 
   

 
_________________________________________________________________________ 

       
         
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 juni 2018. 
 
De voorzitter,                                        De plv. griffier,                                                                                         
 
 
  
M.J.F.J. Thijsen                                    N. Uilkema 
 
 
 
 

 


