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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 oktober 2022, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo), C.H. Kloos (Leefbaar 
Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu), 
A. Idsingh (Tynaarlo Nu), H.P. van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (GroenLinks), W.J. Nieman 
(GroenLinks), A.M. Meerman (GroenLinks) , T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), G.F. Gerritsen (PvdA), 
J.H. Kamminga (VVD), G. Pieters (VVD), J. Smits (VVD), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), C.I. 
Stradmeijer (D66), J. van Gelder (Gemeentebelangen), H.L. Middendorp (CDA) en H. van den Born 
(ChristenUnie) 
 
Afwezig: - 
 
Tevens aanwezig: de wethouders J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : R.J. Puite 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de kijkers via internet welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Mevrouw Bijkerk verzoekt om agendapunt 11 Visie Laadinfra van de agenda te halen en eerst te bespreken 
in de raadswerkgroep Duurzaamheid voordat het ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd,  
Besluit raad: Het ordevoorstel wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (fractie Leefbaar  
Tynaarlo, dhr. Elzerman). De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 27 september 2022 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
De heer Weering: In de raadsvergadering van 27 september is de volgende toezegging gedaan: ‘Wethouder 
De Graaf zegt toe dat in de perspectievennota die in 2023 wordt voorgelegd voor de begroting van 2024, een 
herijking staat van het sportbeleid.’ De heer Weering merkt op dat de raad eerst een besluit over het beleid 
moet nemen voordat het in de perspectievennota verwerkt wordt. Verder gaat het volgens de heer Weering 
over het ABC-beleid en niet het sportbeleid. Wethouder De Graaf geeft aan dat het gaat om het ABC-beleid, 
dat is een correcte aanvulling. De uitkomsten van het beleid zullen worden meegenomen in de 
perspectievennota, en voor de perspectievennota zullen de beleidskeuzes gemaakt zijn.  
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de  
motie- en toezeggingenlijsten 

 
4. Vragenrecht 

De heer Franke; De fractie Leefbaar Tynaarlo werd dit weekend gewezen op de vorderingen m.b.t. de 
herbestrating van de Knijpe (tussen Dorpstraat en de Broeken) te Zuidlaarderveen.  
Twee dingen vielen direct op: 
- De weg wordt veel smaller 
- Naast de weg worden grastegels gelegd met de sleuven in de rijrichting 
Hoe zit dat? Wethouder Peters zegt dat de grastegels inderdaad niet goed gelegd zijn door een fout van de 
aannemer. Deze fout wordt direct hersteld. Wat betreft de breedte; deze varieerde van 5,20m tot 5,80m. Nu 
wordt de weg overal 5,50 meter breed, dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid.  
 
Mevrouw Kamminga vraagt naar de energietoeslag. De indruk bestaat dat nog steeds niet iedereen wordt 
bereikt die hiervoor in aanmelding komt. De aanvraagprocedure is ingewikkeld en sinds begin juli is niet 
meer over de mogelijkheid van het aanvragen gecommuniceerd in de (sociale)media van de gemeente. 
Wanneer gaat de gemeente communiceren over deze toeslag en hoe kunnen we mensen beter bereiken? 
Mevrouw Kamminga heeft ook signalen opgevangen dat inwoners die al geruime tijd geleden hebben 
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aangevraagd, de vergoeding nog niet hebben ontvangen.  
Wethouder Peters: Over het bereik heeft het CBS een schatting gemaakt; 1211 inwoners komen in 
aanmerking. Hiervan hebben 994 de energietoeslag aangevraagd, dat is een bereik van ca. 80%. Er wordt 
actief gewerkt aan het bereiken van de laatste 20% maar ook aan ondersteuning van andere inwoners die 
last hebben van de energiecrisis. Op 5 oktober heeft het college van B&W een brief aan de raad gestuurd 
met uitleg over de aanpak van de energiearmoede (Mozard 1368044). Hierin staat dat naar aanleiding van 
de oproep in de raad en aan inwoners, voor het delen van ideeën over de aanpak van de energiecrisis er 
een projectteam is ingericht. Er is een (digitaal)loket ‘Eerste hulp bij geldzaken’ ingericht op de homepagina 
van de website, en er is een persbericht verstuurd wat is opgepakt door RTV Drenthe, het digitale loket 
staat tevens op de website van de WPDA, er zijn cultuur-, sport- en energiecoaches alert in het veld. Via 
Neie Noaber en de Sociale Teams wordt er ondersteuning geboden bij het aanvragen van een 
energietoeslag. Buiten de vergadering om zal de wethouder contact hebben met mevrouw Kamminga om 
de gegevens uit te wisselen van de inwoners waar de toeslag nog niet is uitbetaald.  
 

5. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 20 september 2022 en 27 september 
2022 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 15 september 2022 tot 28 oktober 2022. 
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 september 2022) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
8.   Ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries’ 
      Voorstel: 
      1. In te stemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling voor een perceel aan de 
          Taarloseweg te Vries, kadastraal bekend sectie T nummer 1648 (gedeeltelijk);  
      2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries'  
          (NL.IMRO.1730.BPTaarlosewegVries -0301) vrij te geven voor terinzagelegging, waarbij de gelegenheid  
          wordt geboden tot het indienen van zienswijzen.  
 

De heer Van Os geeft een stemverklaring: De D66-fractie had een aantal zorgen over het plan. Met name 
over de stedenbouwkundige inpassing van het geheel en de eventuele precedentwerking. Maar deze 
zorgen zijn op een adequate manier door de ambtelijke ondersteuning weggenomen, waarvoor dank. De 
fractie D66 zal akkoord geven op dit voorstel.  
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
9.    Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid, Mens en Maatschappij en Omgevingsvisie 
       Voorstel: 
       De heer H.P. van der Poel en Mevrouw W. Stuiver (fractie Tynaarlo Nu)  benoemen als lid en      
       plaatsvervangend lid raadswerkgroep Duurzaamheid. De heer F. van Driel en mevrouw A. Idsingh     
       benoemen als lid en plaatsvervangend lid raadwerkgroep Mens en Maatschappij. De heer A. Koffeman  
       benoemen als lid van de raadswerkgroep Omgevingsvisie.  

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
10.   Inspreken inwoners* 

 *betreft inspraak voor agendapunt 8 en 11.  
 Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 

11.  Visie Laadinfra Tynaarlo 
       Voorstel: 
       In te stemmen met de Visie Laadinfra Tynaarlo, waarmee de kaders zijn ontwikkeld voor de toenemende     
       laadbehoefte.   
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  Besluit raad: bij het vaststellen van de agenda is besloten dat de Visie Laadinfra eerst in de     
  raadswerkgroep Duurzaamheid zal worden besproken en daarna terugkomt voor besluitvorming in de raad.  

 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:31 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 november 2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


