
 

 

gemeente Tynaarlo 

1 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6 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  

Alvorens de vergadering te openen staat de voorzitter stil bij het overlijden van dhr. Nico Tuinder, 
werkzaam bij de afdeling personeels- en salarisadministratie van de gemeente Tynaarlo. 
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 23 januari 2018 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.        
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer van der Meij (informeren  
          Volksuniversiteit te Zuidlaren over wijziging in huisvesting). De vragen leiden niet tot toezeggingen  
          van de zijde van het college.     
            

5. Mededelingen college 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 16 en 23 januari 
                2018. 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 12 t/m 25 januari 2018  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming worden de kaderbrieven van Alescon, VRD en WPDA  
          voorshands voor kennisgeving aangenomen. De raad stemt op voorstel van de voorzitter in om de 
          kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen in de raad van 13 maart 2018 te  
          behandelen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 18 januari 2018) 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
9. Stukken in de leesmap 
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken. 

 
10.     Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’.  
          Voorstel: Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de 
          tentoonstelling  
          Besluit raad:  
          Het voorstel wordt met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Tegen het voorstel  
          stemmen de leden van de fracties van de VVD en PvdA; de overige leden stemmen vóór.   
 
11.     Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken”  
          Voorstel: Instemmen met de opgestelde Basisprincipes voor kansrijke “open plekken”.  
          Besluit raad:  
          Op het voorstel wordt een amendement ingediend door de fractie van GroenLinks met als  
          strekking: als 8e criterium toe te voegen om ten behoeve van nieuwbouw op een naastgelegen  
          perceel dan wel op het eigen perceel dient de bestaande bebouwing ( woonhuis) gesloopt te  
          worden. Naast elkaar gelegen percelen kunnen desgewenst samengevoegd worden tot 1  
          bouwperceel. Dit amendement wordt met 4 stemmen vóór (leden fractie GL en dhr. Kloos) en  
          19 stemmen tegen verworpen. Het voorstel wordt met 6 stemmen vóór (leden fracties D66 en GB)  
          en 17 stemmen tegen verworpen.   
             
 12.    Woningbouwlocatie “open plek” nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren  
          Voorstel:  
          1. Instemmen met de bebouwing van een open plek nabij Tienelsweg 30C te Zuidlaren  
          2. Instemmen met het starten van de planologische procedure door het opstellen van een  
              voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg  
              (conform artikel 3.1.1.Bro).  
          3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het  
              ontwerp bestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer geen reacties van  
              belangstellenden worden ontvangen.  
          Besluit raad:  
          Het voorstel wordt met 10 stemmen vóór (leden fracties D66, GB, CDA en de leden Kraaijenbrink  
          en Vellinga) en 13 stemmen tegen verworpen (overige leden).   

   
13.     Bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen  
          Voorstel:  

 1.  Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan “Schelfhorst  
      Natuurwonen” en deze vrijgeven voor inspraak en vooroverleg cf art 3.1.1. Bro)  

          2.  B&w uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerp bp voor vaststelling  
               ter inzage leggen cf art 3.8 lid 1 Wro).  
          Besluit raad:  
          Op het voorstel wordt door de fracties van Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks een motie ingediend  
          als strekking: het college op te dragen een onderzoek te doen naar de haalbaarheid, juridisch en  
          financieel de Schelfhorst vrij te waren van bebouwing en indien mogelijk als natuur te behouden  
          alvorens als raad een besluit te nemen. Deze motie wordt met 11 stemmen vóór (leden fracties  
          LT, GL, GB en PvdA)  en 12 stemmen tegen (overige fracties) verworpen. Het voorstel wordt met  
         12 stemmen vóór (leden fracties VVD, D66, CDA en CU) en 11 stemmen tegen (leden overige  
          fracties) aangenomen.  
 
14.     Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017  
          Voorstel: De notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 vaststellen.  
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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15.        Inspreken inwoners  
           Agendapunt 16 (2e termijn bespreking); van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik  
           Gemaakt.       

   

16.          Uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020). (betreft 2e termijn van opinierende           

             bespreking) 
             Voorstel: 
             Voorstellen een zienswijze geven op het uitvoeringsplan ‘Bibliotheek kijkt vooruit’ (2017-2020).  
             Besluit raad: door de gezamenlijke fracties uit de raad een motie ingediend met als strekking:  
             Het visiestuk ‘Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit’ vast te stellen met de daarbij behorende  
             meerjarenbegroting 2017-2020.  
             Door de fractie van de CU wordt een motie ingediend met als strekking:  
             Het visiestuk ‘Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit’ inhoudelijk over te nemen als zodanig zijnde de visie  
             van de raad, met uitzondering van de financiële paragraaf en het aan de verantwoordelijkheid van een  
             toekomstige raad en college en van de bibliotheek over te laten om de plannen en begroting na 2020  
             met elkaar in overeenstemming te brengen. Deze motie wordt niet in stemming gebracht. 
             De motie van de gezamenlijke fracties wordt unaniem aangenomen en vervangt het collegevoorstel.  
 
17.        Motie vreemd aan de agenda.(Statiegeldalliantie)  
             Ingediend door de fracties van PVDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA  
             Besluit raad: Deze motie wordt unaniem aangenomen.   
 
18.        Sluiting      
             De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.45 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 20 februari  2018 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


