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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 september 2018, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: De leden de dames: N. Hofstra (VVD), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H. Wiersema (CDA), 
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), W.K.N. van der Meij (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. 
 
Afwezig: geen 
 
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 raadsvergadering 19 juni 2018 (besloten deel) en 10 juli 2018 en 

kennisnemen van de digitale Lange Termijn Agenda 
Mw. Wiersema merkt op dat in de besluitenlijst van 10 juli niet staat vermeld dat zij afwezig was. Dit wordt 
aangepast. De besluitenlijst van 10 juli wordt gewijzigd vastgesteld en de besluitenlijst van 19 juni wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Vragenrecht 

De heer Franke maakt van de gelegenheid gebruik om complimenten te geven aan het bestuur van de 
openbare zwembaden, waar de raad zaterdag 8 september op werkbezoek is geweest. 
De heren Spekschate en Van der Meij maken gebruik van het vragenrecht. 
Dhr. Spekschate bevraagd de wethouder over de ontwikkelingen rond zorginstelling Brink-Akker in Wijster. 
Hij wil weten of er een vorm kan worden gevonden om de raad bij dit soort ontwikkelingen adequater en 
sneller te informeren. Ook wil hij weten waarom de rapportage van de toezichthouder openbaar is gemaakt 
en of er excuses zullen worden gemaakt aan de personen die hierin met naam genoemd worden. 
Wethouder Gopal antwoordt dat het proces zal worden geëvalueerd en dat de raad over de uitkomsten 
daarvan zal worden geïnformeerd. Zij zegt toe daarin het adequater en sneller informeren van de raad mee 
te nemen. Verder geeft de wethouder aan dat de rapportage geanonimiseerd op de website had moeten 
worden gepubliceerd en zegt toe dat er excuses zullen worden gemaakt aan de mensen die getroffen zijn 
door de verkeerde wijze van publiceren. 
Dhr. Van der Meij stelt vragen over de sommatiebrief over de tijdelijke Albert Heijn winkel in Zuidlaren. 
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan op dit moment nog geen antwoord te kunnen geven aangezien de 
gemeente in een juridische procedure zit. 

 
5. Mededelingen college 

Er worden geen mededelingen gedaan. 
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 25 juni 2018, 3 juli 2018, 9 juli 2018, 17 
juli 2018, 24 juli 2018 en 28 augustus 2018. 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 21 juni 2018 tot 29 augustus 2018. 
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Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Van twee brieven wordt bespreking in de volgende raadsvergadering gevraagd: 
- Beantwoording vragen fractie VVD - vragen nav beeldkwaliteitsplan Businessplan Ter Borch d.d. 3 juli 
- Beantwoording vragen fractie VVD - prestatieafspraken d.d. 9 juli 

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving 

Besluit raad: Dit is een leeg agendapunt. Er wordt geen besluit gevraagd. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 augustus 2018) 

Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 
Van één brief wordt bespreking in de volgende raadsvergadering gevraagd: 
- 193 Klacht over kwestie damwand Garmpoleiland d.d. 18 juli 

 
9. Stukken in de leesmap 

Besluit raad: De stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
Burgemeester geeft aan dat het wijs zou zijn om dit punt te schrappen van de agenda en te stoppen met de 
leesmap, deze wordt nauwelijks meer gebruikt aangezien stukken via de digitale kanalen worden verspreid. 

 
10. Verordeningen Startersleningen, Blijversleningen en Verzilverleningen Gemeente Tynaarlo 
Voorstel:  
1. De ‘Verordening Starterslening Gemeente Tynaarlo 2018” vaststellen; 
2. De “Verordening Blijverslening Gemeente Tynaarlo” vaststellen;  
3. De “Verordening Verzilverlening Gemeente Tynaarlo” vaststellen. 
Besluit raad: 
De heren Pieters, Wouterson, Dijkstra en Van Os maken gebruik van de gelegenheid om een stemverklaring af 
te leggen. Dhr. Pieters merkt op dat in de stukken over de Blijverslening wordt gesproken over een 'op-
eethypotheek' en vraagt de wethouder te kijken naar een andere benaming. Wethouder Vemer zegt dit toe. Dhr. 
Wouterson geeft als aandachtspunt mee om aandacht te hebben voor de groep ouderen die ouder zijn dan 76 
jaar, zij kunnen een blijverslening krijgen mits de gemeente garant staat. Dhr. Dijkstra geeft aan dat de PvdA in 
2015 begonnen is met de Blijverslening te realiseren als voorziening voor Tynaarlo, PvdA is dan ook zeer 
content met het voorliggende voorstel en dankt daarvoor de raad en het college. Dhr. Van Os vraagt het college 
om een stand van zaken met aandacht voor de risico's voor aanvragers zodra er voldoende ervaring is met het 
verstrekken van de leningen. Daarnaast vraagt hij het college zorg te dragen voor goede voorlichting over de 
leningen. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11. Vaststellen bestemmingsplan brandweerkazerne GAE “T” 
Voorstel: 
1.  Vaststellen zienswijzennotitie brandweerkazerne GAE; 
2.  Vaststellen bestemmingsplan 'brandweerkazerne GAE' met identificatienummer NL.IMRO.1730.BRWGAE-
0401 overeenkomstig het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen; 
3.  De toelichting op het bestemmingsplan (die hiervan formeel juridisch geen onderdeel uitmaakt) aanpassen 
op het punt van de compensatie van waterberging en de afvoer van afvalwater;         
4. burgemeester en wethouders uitnodigen om de omgevingsvergunning te verlenen. 
Besluit raad: 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12. Bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone 
Voorstel: 
1. Vaststellen de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone”; 
2. Vaststellen het bestemmingsplan “Ter Borch Rietwijk Noord aanpassing ecozone” in overeenstemming met 
ontwerp, zoals dat vanaf 8 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 ter inzage is gelegd. 
Besluit raad: 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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13. Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne 
Voorstel:  
1.Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne’  (planidentificatie: 
NL.IMRO.1730.BPPeizerweg8aBunne-0401) ongewijzigd vaststellen.         
2. Geen exploitatieplan vaststellen. 
Besluit raad: 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14. Inspreken inwoners  
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
15. Resultaten inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Schelfhorst Natuurwonen 
Voorstel:  
De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
‘Schelfhorst Natuurwonen’ ter inzage te leggen. 
Besluit raad: 
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat er voortaan grotere vlekken gebruikt zullen worden om op kaartjes aan te 
geven waar zienswijzen vandaan komen, zodat de adressen niet herleidbaar zijn. 
Besluitvorming over het voorstel wordt geagendeerd voor 25 september 2018. 
 
16. Brief college beheersverordening Eelde – Paterswolde (op verzoek van de fractie VVD) 
Besluit raad: 
Dhr. Hageman geeft aan dat er verwarring is ontstaan over de manier waarop omgegaan wordt met 
beheersverordeningen en vraagt de wethouder duidelijker te communiceren om deze verwarring in de toekomst 
te voorkomen. De wethouder zegt dit toe. Het agendapunt is voldoende behandeld. 
 
17. Motie vreemd aan de agenda 
Dhr. Dijkstra dient de volgende motie in: 
verzoekt het college: 

- te onderzoeken of het mogelijk is (en dat ziet uiteraard ook op draagvlak bij eventuele omwonenden) 
om een bestaand wandelpad om te vormen tot een Nagedachtenispad;  

- te onderzoeken hoe de kosten daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden en hoe hoog de 
kosten voor nabestaanden bij benadering per boom zullen zijn;  

- op basis van dit onderzoek voor augustus 2019 een uitgewerkt plan aan de raad voor te leggen om te 
komen tot een Nagedachtenispad. 

De motie wordt in stemming gebracht en verworpen met vijf stemmen voor en achttien stemmen tegen. 
 
20. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:15 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 september 
2018 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


