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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 19 december 2017, 19.00 
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), J.J. Vellinga (LT, vanaf agendapunt 10), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. Vemer (D66, 
aanwezig tot agendapunt 10), 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), R.C.G.M. Spekschate (VVD), E.B.A. Hageman (VVD) en W.K.N. van der Meij.  
 
Tevens aanwezig: de wethouders H. Berends (PvdA) en J.H. Lammers (CDA). 
 
Met kennisgeving afwezig: dhr. R.C.G.M. Spekschate (VVD), alsmede de dames N. Hofstra (VVD) en 
M.A. van Dijk (D66) 
 
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. Tijdens de vergadering  
          vindt er een naturalisatie plaats van een 2 personen. 
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 14, 16, 17 en 18 worden 
aangehouden. 

 
2a.     Benoeming wethouder 
          In verband met het ontslag van de heer Wijbenga per 1 januari 2018 wordt de heer Lammers uit 
          Zuidwolde door de raad na een gehouden schriftelijke stemming met ingang van 1 januari 2018  
          unaniem benoemd tot wethouder van de gemeente Tynaarlo.  
  
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 4 december 2017 en  
          kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda  

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Stemming motie 10.2: de fractie van de PvdA heeft 
tegen de motie gestemd waarmee de stemverhouding op 15 stemmen vóór en 8 tegen is 
vastgesteld.       
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (fietssnelweg  
          Groningen-Assen). Het college geeft aan dat er geen investeringen van de kant van Tynaarlo zijn  
          te verwachten.   
            

5. Mededelingen college 
Het college, geeft bij monde van de heer Lammers aan, dat de rechtbank op 19 december in een 
vonnis Alescon en AwerC-Flex BV in het ongelijk gesteld. Het persbericht zal naar de raad 
worden gezonden.  

 
6. Informatie uit het college 
          a.   Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 28 november en 5 december 2017 
          b.   Brieven aan raadsfracties in de periode van 23 november tot 7 december 2017  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
          Besluit raad: Geen stukken beschikbaar; agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 29 november 2017) 
 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.     Optimalisatie beheer en exploitatie sporthallen en mfa’s 
          Voorstel:  
          Beschikbaar stellen van de benodigde structurele middelen van € 121.000,- om vanaf 1 januari  
          2018 het beheer van sporthallen en mfa's gefaseerd in eigen dienst onder te brengen. 
          Besluit raad: 
          Op het voorstel wordt door de fracties van D66 en Leefbaar Tynaarlo een amendement ingediend  
          Met als strekking “de benodigde middelen van € 107.000,- beschikbaar te stellen om voor 2018  
          het beheer van mfa Yder Hoes en sporthal De Zwet in eigen dienst onder te brengen”. Dit  
          amendement wordt met 17 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen. Vóór het  
          amendement stemmen de leden van de fracties van D66, LT, GB, GL, CU en PvdA) de leden van  
          de overige fracties stemmen tegen.         
          Het geamendeerde voorstel wordt met 2 stemmen tegen (leden fractie CDA) en 20 stemmen vóór  
          (leden overige fracties) aangenomen. 
 
11.     Harmonisatie kinderopvang 
          Voorstel: 
          Een bedrag van € 39.178,- structureel beschikbaar stellen voor subsidie van peuters, van alleen-  
          en geen verdienende ouders, die de peuteropvang bezoeken.       
          Besluit raad:  
          Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt de raad toe 
          jaarlijks een evaluatie te houden en de raad daarover te informeren. 
             
 12.    Inspreken inwoners 

  Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt bij agendapunten 13 en 15. 
-     Dhr. Boezen uit Peize (agendapunt 13) 
-     Dhr. Lukkien van de Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo (agendapunt 15)  

         
13.     Begraven in Tynaarlo “Terugblik & Toekomst” 
          Voorstel: 
          1. Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”; 
          2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo     
              2018”; 
          3. Vaststellen van de “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten  
              2018” 
          Besluit Raad: het voorstel wordt aangehouden. Naar aanleiding van de bespreking in de raad zal  
          het college de notitie aanvullen met daarin opgenomen de eventuele reacties vanuit de  
          raadsfracties die over dit onderwerp de komende periode bij het college worden ingediend. Voorts  
          is de kostendekkendheid, de grondslag bij het profijtbeginsel, de consequenties voor de  
          historische graven. Tot de besluitvorming daarover blijven de tarieven op het niveau van 2017  
          gehandhaafd.    

    
14.    Projectsubsidie Museum De Buitenplaats voor tentoonstelling 'Planten op reis’ 
          Voorstel:  
          Instemmen om een incidentele projectsubsidie van € 30.000 te verlenen voor de tentoonstelling  
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             'Planten op reis' aan Museum De Buitenplaat voor 2018.   
             Besluit raad: bespreking aangehouden tot de vergadering van 23 januari 2018 
 
15.        Duurzaamheidslening zwembaden gemeente Tynaarlo 
             Voorstel:  
             Voor het duurzaamheidsplan van de stichting zwembaden gemeente Tynaarlo een lineaire       
             lening verstrekken met een hoofdsom van maximaal € 924.500 (looptijd max. 12 jaar). 

 Besluit Raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Toezegging  
 college: de lening zal worden middels een pandrecht gevestigd worden.    

 
16.        Basisprincipes beoordeling kansrijke “open plekken” 
             Voorstel:  
             Instemmen met de opgestelde Basisprincipes voor kansrijke “open plekken”.  
             Besluit raad: bespreking aangehouden tot de vergadering van 23 januari 2018 
 
17.        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 vrijgeven 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: bespreking aangehouden tot de vergadering van 23 januari 2018 
 
18.        Gewijzigde vaststelling beheersverordening Eelde-Paterswolde 
             Voorstel: 

1.               1. De ‘reactienota beheersverordening Eelde – Paterswolde’ met de daarin opgenomen   
2.                   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.BV EeldePaterswolde-0301 met   
               inachtneming van de in punt 1 genoemde reactienota en daarin opgenomen  
               wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeheersverordening vaststellen 
             3.Geen exploitatieplan vaststellen. 
            Besluit raad: bespreking aangehouden tot een volgende vergadering. 
 
19.       Voordracht tot benoeming Ombudsvrouw 2018-2024  
            Voorstel:  
            De plaatsvervangend Ombudsvrouw, mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven te benoemen als     
            Ombudsvrouw voor de periode 2018-2024. 
            Besluit raad: Na een gehouden schriftelijke stemming worden 20 stemmen vóór en 2 stemmen  
            tegen de benoeming uitgebracht. Mevr. Wiersma –Veenhoven is als zodanig benoemd. 
 

  20.       Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal     
              Voorstel    

1.  Het restant van de gemeentelijke lening aan SV Yde de Punt, verband houdende met de        
    realisatie van de Kleedaccommodatie, van € 27.764,- afboeken ten laste van de ARGI en het 
    wegvallen van bijbehorende rentebaten van € 1.085,- per jaar als nadeel  verwerken op het  
    begrotingsresultaat. 
2.  De boekwaarde van de kleedaccommodatie van € 176.000,- afwaarderen ten laste van de   
    ARGI en het wegvallen van de bijbehorende structurele kapitaallast van € 7.670 als voordeel  
    verwerken op het begrotingsresultaat. 

              Besluit Raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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   21.       Wijzigingen verordeningen i.v.m. wijzigingen Participatiewet 
               Voorstel:  
               1.  Instemmen met de re-integratieverordening Participatiewet gemeente Tynaarlo 2017 en de  
                    re-integratieverordening participatiewet 2016 intrekken; 
               2.  De verordening Verrekenen Bestuurlijke boete bij Recidive gemeente Tynaarlo 2015  
                    intrekken. 
               Besluit Raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
22.          Sluiting      
               De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23.00 uur.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 23 januari 
2018 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,             
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


