Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 mei 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), 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), 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), M.A. Ririhena (GL),
A.W.C. Wouterson (LT) H.J. Franke (LT) en H.W.A. van Os (D66).
Afwezig (met kennisgeving): W.K.N. van der Meij (GL) en J.H. Kamminga (GB).
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
Plv. griffier

:
:

M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
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
Het verzoek van de heer Kloos (LT) om agendapunt 11 van de agenda te halen wordt in
stemming gebracht en met 11 stemmen voor (leden fracties CDA, CU, LT, GL) en 10 tegen
(overige leden) aangenomen. Voorgesteld wordt het onderwerp te agenderen voor de raad van
22 mei aanstaande. Na een gelijkluidende stemverklaring van mevrouw Wiersema (CDA) en de
heer Kuipers (GL) dat afhankelijk van de recent ontvangen informatie van het college, het
onderwerp geagendeerd kan worden, wordt dit voorstel aangenomen met 11 stemmen voor
(leden fracties CDA, CU, LT, GL) en 10 stemmen tegen (overige leden) aangenomen.

3.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 en 24 april 2018 en kennisnemen van de digitale
LTA
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenrecht raadsleden
Van het vragenrecht hebben gebruik gemaakt de heren Pieters (VVD) en Franke (LT)
De heer Pieters (VVD) vraagt naar actuele werkzaamheden in de gemeente en de mogelijkheid
om deze activiteiten te bundelen met de aanleg van glasvezel. De wethouder zegt toe meteen
actie te nemen en de raad hierover schriftelijk te informeren. De heer Pieters (VVD) vraagt naar
een artikel in de krant over eventuele woningbouw in Vries en vraagt nadrukkelijk de raad bij deze
ontwikkeling te betrekken. De heer Van Es benadrukt dat het niet de bedoeling kan zijn dat
bepaalde groepen buitenspel worden gezet, zoals gesuggereerd in het krantenartikel. Wethouder
Kraaijenbrink (LT) geeft aan dat de raad via de gebruikelijke procedure betrokken wordt en geeft
aan dat het niet de bedoeling is dat bepaalde groepen buitengesloten worden.
De heer Franke (LT) vraagt naar de NAM en de schadeafwikkeling in relatie tot
vermogensbelasting en naar de Nedmag. De burgemeester geeft aan dat tot op heden niet
bevestigd is dat er belastingheffing plaatsvindt op nog niet definitief vastgestelde schades. De
burgemeester vertelt welke vragen hieromtrent aan de Minister zijn gestuurd en dat het antwoord
aan de raad wordt doorgestuurd zodra deze binnenkomt. De heer Dijkstra (PVDA) vraagt naar de
definitieve portefeuilleverdeling van het college. De voorzitter meldt dat deze morgen bekend
wordt gemaakt.
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5.

Mededelingen college
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10 17 en 25 april 2018
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 5 april 2018 t/m 25 april 2018
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

7.

Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving)
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.

8

Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 19 april 2018)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

9.

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

10

Inspreken inwoners
*betreft inspraak voor agendapunt 13 en 14

11. Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch
Besluit raad: Het voorstel is bij Agendapunt 2 Vaststelling van de agenda afgevoerd van de
agenda en wordt geagendeerd voor de raad van 22 mei 2018.
12 Jaarstukken 2018 Regio Groningen- Assen
Bij de bespreking van de jaarstukken concludeert de heer Hageman (VVD) dat de doelstellingen
van de Regiovisie concreter geformuleerd kunnen worden zodat duidelijk wordt wat de Regiovisie
doet in welk jaar, voor welke gemeente. De heer Kuipers (GL) meldt dat hij niet helder in beeld heeft
in hoeverre er gevolg is gegeven aan de vorige zienswijze en vraagt qua vervoer aandacht voor de
verbindingen bij buslijn 44. De heer van den Born (CU) vraagt aandacht voor de thema’s
bereikbaarheid en woningbouw. Mevrouw Lubbers (PVDA) doet de suggestie dat de Regiovisie
eens per jaar in een informatiebijeenkomst aan de raad verantwoording aflegt over de
werkzaamheden specifiek voor Tynaarlo. De heer Hageman (VVD) vraagt de wethouder om het
probleem van lijn 44 aan te kaarten bij het OV-bureau en vraagt wat de wethouder denkt te
realiseren voor de gemeente Tynaarlo.
De wethouder zegt toe – gehoord de leden van de raad - een concept-zienswijze te formuleren en
deze na een schriftelijke consultatieronde van de raad- naar de stuurgroep Regiovisie te sturen.
Verder zegt de wethouder toe - binnen de kaders van het nog te ontwikkelen raadsprogramma –
over twee maanden bij de raad terug te komen met de ambities van het college op deze thema’s.
De wethouder zegt toe het probleem van lijn 44 aan te kaarten bij het OV-bureau.
Voorstel:
1. Kennis nemen van de inhoud van de jaarstukken 2018 van de Regio Groningen-Assen en
2. Na schriftelijke consultatie van de raad de zienswijze ter kennis brengen van de Stuurgroep van
de Regio Groningen-Assen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten
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13. Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38
Voorstel:
1.Instemmen met de inhoud van de Reactienota inspraak en vooroverleg, Bestemmingsplan Vries –
Oude Asserstraat 38, Gemeente Tynaarlo, 05-03-2018;
2.Instemmen met het Ontwerpbestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 en deze in het kader
van de formele voorbereidingsprocedure ter inzage leggen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten
14. Evaluatie Inclusie agenda(op verzoek van fractie ChristenUnie geagendeerd)
Na uitgebreide bespreking in de raad in aanwezigheid van het VN-panel wordt de motie, ingediend
door de fractie van de CU, mede ondertekend door de fracties van GL, D66, LT, PVDA, GB en CDA
met 3 stemmen tegen (leden fractie VVD) en 17 stemmen voor (overige leden) aangenomen.
Wethouder Vemer zegt toe met informatie naar de raad te komen over de cijfers rondom
vrijstellingen en leerplicht en geeft aan zich te gaan inzetten voor het thema Passend Onderwijs.
Wethouder Gopal zegt toe voor de zomer met een kadernota Toegankelijkheid te komen.
15. Sluiting 23:20 uur

___________________________________________________________________________

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 mei 2018

De voorzitter,

De plv. griffier,
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