
 

 

gemeente Tynaarlo 

1 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 20 februari 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), E.B.A. Hageman (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). 
 
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 ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 februari 2018 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Punt 16 wordt in die zin gewijzigd dat de door de 
fractie van LT ingediende motie, medeondertekend door de overige fracties unaniem wordt 
aangenomen.         
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (waarom is college  
          uitnodigende partij bij herontwikkeling vm gemeentehuis Eelde), de heer Spekschate (effecten  
          nieuwe cao bij GGD Drenthe) en de heer Haisma (kappen monumentale beuk bij Lidl vestiging in  
          Eelde). Deze vragen leiden tot de toezegging van het college om naar oplossingen te zoeken om 
          deze monumentale beuk te kunnen behouden en daarover met de bevolking te communiceren.       
            

5. Mededelingen college 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 januari en 6 februari 2018. 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 25 januari t/m 7 februari 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 het Recreatieschap Drenthe  
          voorshands voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 1 februari 2018) 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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9. Stukken in de leesmap 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken. 

 
10.     Bestemmingsplan Rietwijk Noord - aanpassing ecozone  
          Voorstel: 

1. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord – aanpassing ecozone”  
   vrijgeven voor inspraak en overleg; 

          2.Op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het op te stellen bestemmingsplan 
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het  

             indienen van een schriftelijke zienswijze; 
          3.Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld       
             onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie en waterschappen e.d. – het        
             bestemmingsplan “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen 
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
11.     Raadsinformatiesysteem 2018 -2022 
          Voorstel: Instemmen met het implementatieplan voor het raadsinformatiesysteem voor de 
          periode 2018-2022  
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
              
 12.    Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018 
          Voorstel: Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo 2018. 
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

   
13.     Inspreken inwoners  
        Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer T. Pieters (agendapunt 14).       

   
14.     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 bepaalde planobjecten  
    als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301 met inachtneming van de 
    in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheers- 
    verordening vaststellen; 

           3. Geen exploitatieplan vaststellen. 
            Besluit raad: De raad besluit dit voorstel niet in behandeling te nemen en het college te verzoeken met  
           een betere onderbouwing van het voorstel te komen. De heer Pieters was bij de beraadslaging en  
           stemming over dit voorstel afwezig.    
 
15.      Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de raad geagendeerd; betreft bespreking brief college in  
           antwoord op schriftelijke en mondelinge vragen vanuit de raad). 
           Besluit raad: Bespreking van de brief heeft plaatsgevonden. Bij het agendapunt wordt door de fractie van 
           LT een motie ingediend met als strekking het college op te roepen om wethouder N. Hofstra te ontlasten van  
           de verdere behandeling van het dossier “centrumontwikkeling Zuidlaren” en in plaats daarvan dit dossier toe  
           te vertrouwen aan de goede zorgen van een ander lid van het college. Na hoofdelijke stemming wordt 
           deze motie met 3 stemmen voor (leden Kloos, Kraaijenbrink en Vellinga) en 20 stemmen tegen (overige lede) 
           verworpen. 
           Het college zegt de raad toe hem te informeren over de afdoening van de brieven en vragen.  
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16.      Sluiting      
           De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.25 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 maart 2018 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


