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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 juli 2018, 16:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: De leden de dames: N. Hofstra (VVD), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), J.H. Kamminga (GB) en 
A. Lubbers (PvdA) evenals de heren: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson 
(LT), E.B.A. Hageman (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), M.A. Ririhena 
(GL), J. van den Boogaard (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), P. van Es (GB), 
T.A.H. Dijkstra (PvdA) en H. van den Born (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : P. Koekoek 
 
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 ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 19 juni 2018 en kennisnemen van de 

digitale Lange Termijn Agenda 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vragenrecht 

De heren Dijkstra, Hageman en Pieters maken gebruik van het vragenrecht. 
De heer Dijkstra vraagt wanneer er een voorlichtingsbijeenkomst zal worden georganiseerd over de 
afhandeling van aardbevingsschade voor alle gedupeerden. Bovendien wil hij weten waarom de 
uitnodigingstekst voor het aardbevingscafé van 9 juli niet is gecorrigeerd, aangezien hij vindt dat door de 
tekst nu verkeerde verwachtingen werden gewekt over de rol van de burgemeester. De heer Thijsen geeft 
aan dat er een bijeenkomst komt zodra het nieuwe schadeprotocol er is. Verder geeft hij aan dat er contact 
is geweest met de initiatiefnemers van het aardbevingscafé en dat naar aanleiding daarvan de uitnodiging 
is bijgesteld. 
De heer Hageman vraagt zich af of er contact is geweest met de accountant over een ‘gebeurtenis na 
balansdatum’, het aangenomen amendement over Businessplan Ter Borch. Het college heeft aangegeven 
dat dit amendement een impact kan hebben van een tot twee miljoen en de heer Hageman wil weten of de 
goedkeurende verklaring van de accountant dan nu nog wel geldig is. In reactie op deze vraag wordt er 
tijdens de raadsvergadering contact gezocht met de accountant en voor de behandeling van de jaarstukken 
krijgt de raad een technische toelichting waaruit blijkt dat de impact van het amendement geen reden is om 
de accountantsverklaring te wijzigen. 
De heer Pieters citeert uit een persbericht over de afvalstoffenheffing, waarin gesteld wordt dat er een 
miljoen door de gemeente zal worden teruggegeven aan de inwoners. Hij vraagt zich af waarom het college 
dit persbericht heeft verspreid en wat het college gaat doen om deze onterechte mededeling recht te zetten. 
De heer Lammers geeft aan dat er geen besluit is van het college, het persbericht dus te stellig was en hij 
niet gelukkig is met de formulering. De heer 
Thijsen stelt dat voor deze wijze van communiceren geldt: ‘eens maar nooit weer’. 

 
5. Mededelingen college 

Wethouder Lammers deelt mee dat er de voorgaande dag een aandeelhoudersvergadering van de WMD is 
geweest, waarin is ingestemd met het starten van een voorlopig getuigenverhoor tegen de bestuurder, 
voormalig accountant en voormalige raad van commissarissen. Op verzoek van de raad zegt wethouder toe 
om nog een schriftelijke toelichting op deze juridische procedure naar de raad te sturen. 

 
6. Informatie uit het college 
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a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 12 juni 2018 en 19 juni 2018. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 7 juni 2018 tot 20 juni 2018. 
Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de besluitenlijsten en de brieven. 

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving 

Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de stukken. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 14 juni 2018) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
9. Stukken in de leesmap 

Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de stukken. 
 
10. Inspreken inwoners (betreft inspraak voor agendapunten 11, 12 en 13) 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
11. Afzien van behandeling perspectievennota 2018 
Voorstel: 
In 2018 geen perspectievennota behandelen. 
Besluit raad: De fracties spreken af om in september een debat over het coalitieprogramma in de raad te 
voeren. De heer Hageman verzoekt daarbij aan de coalitie om de eerder ingediende vragen over het 
coalitieakkoord mee te nemen in deze discussie. De heren Hageman, Dijkstra en Van Es laten per 
stemverklaring weten niet te zullen instemmen met het voorstel. Met 13 stemmen voor (leden fracties LT, GL, 
D66, CDA en CU) en 8 stemmen tegen (overige leden) wordt het voorstel aangenomen. 
 
12. Vaststelling Jaarstukken 2017 “T” 
Voorstel: 
De jaarstukken 2017 vaststellen; 
1.Instemmen met het instellen van een bestemmingsreserve grondexploitaties; 
2.Instemmen met het omzetten van de bestemmingsreserve ‘investeringsplan bedrijfsvoering 
2015 – 2018’ in een bestemmingsreserve ‘bedrijfsvoering’; 
3.Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2017; 
4.Kennisnemen van de bevindingen van de accountant; 
5.De grondexploitaties per 1 januari 2018 van de volgende projecten vaststellen: 
- Ter Borch 
- Oude Tolweg Zuid 
- Zuidoevers Zuidlaarderveen 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Business Park Ter Borch 
6.Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
Besluit raad: De heer Hageman legt namens de VVD een stemverklaring af en zegt dat de VVD 
zal instemmen, maar dat zij de komende tijd zeer kritisch zal volgen wat er ten aanzien van de 
koerswijziging grondexploitatie zal gebeuren. Het voorstel wordt met hoofdelijke stemming en 21 
geldige uitgebrachte stemmen voor, aangenomen. 
 
13. Voorjaarsbrief “T” 
Voorstel: Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per 
hoofdstuk per 1 mei 2018; 
1. Het incidentele nadeel 2018 van € 66.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen 
(Argi); 
2. Het structurele nadeel van € 150.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting; 
3. Binnen de Argi een bedrag van € 1,5 mln. te reserveren, voor het opvangen van een eventueel tekort op het 
sociaal domein in 2018; 
4. Instemmen met het samenvoegen van de volgende kredieten: 
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a. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van gymzaal Tynaarlo; 
b. de nieuwbouw- en duurzaamheidskredieten voor de bouw van Sporthallen Groote Veen; 
5. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
a. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de gymzaal in Tynaarlo met € 100.000 en gelijktijdig 
de bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 120.138 ten laste van 
de Argi. 
b. Ophogen van het economisch krediet voor de bouw van de dubbele sporthal in Groote Veen met € 100.000 
en de bijbehorende extra kapitaallasten van € 4.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 
c. Ophogen van het economische krediet voor infrastructuur OBS Oelebred met € 106.000 en gelijktijdig de 
bestaande bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 138.595 ten laste van de 
Argi; 
d. Ophogen van het economische krediet gymzaal Tynaarlo met € 28.000 en gelijktijdig de bestaande 
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 36.610 ten laste van de Argi; 
e. Ophogen van het economische krediet nieuwbouw OBS Oelebred met € 36.000 en gelijktijdig de bestaande 
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 47.070 ten laste van de Argi; 
f. Ophogen economisch krediet brug Zeegserloopje met € 49.000 en de structurele kapitaallast van € 1.715 te 
dekken uit het budget kapitaallasten vervanging kunstwerken. 
g. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de (ver)nieuwbouw van scholen binnen het accommodatiebeleid 
Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 909.175 en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 32.958 
ten laste te brengen van het begrotingsresultaat; 
h. Ophogen van de beschikbare kredieten voor de bouw van flexibele schil van scholen binnen het 
accommodatiebeleid Zuidlaren conform VNG prijspeil 2018 met € 71.763 en gelijktijdig de bestaande 
bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten te verhogen met € 75.508 ten laste van de Argi; 
6. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 35.000 voor het realiseren van 
een fietsenstalling voor het gemeentehuis en de bijbehorende structurele lasten van € 2.275 te dekken binnen 
de bedrijfsvoeringsmiddelen; 
7. Instemmen met 
a. Het opheffen van de bestemmingsreserve Nieuwe Akkers en het restant van € 164.000 toevoegen aan de 
Argi; 
b. Het laten vervallen van de reservering binnen de Arca van € 117.000 voor Nieuwe Akkers; 
c. Het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 556.000 voor het woonrijp maken van Nieuwe 
Akkers en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste brengen van het budget Wegen; 
8. Instemmen met het ophogen van reeds beschikbaar gestelde economische kredieten voor de vervanging van 
riolering en de bijbehorende wegreconstructies en de hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten van € 8.924 
voor € 4.778 te dekken uit de beschikbare middelen binnen riolering en voor € 4.147 te dekken uit de 
beschikbare middelen binnen wegen; 
9. Instemmen met het beschikbaar stellen van economische kredieten voor de vervanging van riolering en de 
bijbehorende wegreconstructies van in totaal € 5.519.064 en de hieruit 
voortvloeiende kapitaallasten van € 193.167 voor € 151.189 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen 
binnen riolering en voor € 41.978 te dekken uit de beschikbare middelen binnen wegen; 
Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
Besluit raad: Er is raadsbrede steun voor het instellen van een raadswerkgroep Duurzaamheid, vergelijkbaar 
met de bestaande raadswerkgroep Sociaal Domein. De griffier zal dit verder uitwerken. Bij het agendapunt 
wordt het volgende amendement ingediend: 
Punt 8 de tekst “en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen van het 
budget wegen” te wijzigen in “en de structurele kapitaallasten van € 19.460 ten laste te brengen 
van de begrotingsruimte” 
Het amendement wordt met hoofdelijke stemming en 21 geldige uitgebrachte stemmen voor, 
aangenomen. 
Het gewijzigde voorstel wordt met hoofdelijke stemming en 21 geldige uitgebrachte stemmen 
voor, aangenomen. 
 
14. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:15 uur. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11 september 
2018 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


