
 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 1 van 5 

 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 november 2022, 13:00 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), 
H.P. van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (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: A. Idsingh (Tynaarlo Nu) en W.J. Nieman (GroenLinks) 
 
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 

Besluit raad:  Mevrouw Kamminga doet het ordevoorstel om als eerste onderwerp op de agenda een motie 
vreemd aan de orde toe te voegen, met onderwerp de bescherming van inwoners tegen de wolf. Dit  
ordevoorstel wordt verworpen, daarop wordt door mevrouw Kamminga het ordevoorstel gedaan om de 
motie vreemd aan de agenda als agendapunt 8 toe te voegen aan de agenda. Dit voorstel  
wordt aangenomen.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

3. Inspreken inwoners*  
*betreft inspraak voor agendapunt 5 en 6 
Besluit raad: Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

4. Behandelvoorstel najaarsbrief 2022 en Begroting 2023 
Besluit raad: het behandelvoorstel wordt ongewijzigd vastgesteld 

       
       Punt 5 en 6 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart behandeld in de besluitvorming.    

De diverse ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl. 
 
5.  Najaarsbrief 2022 *T* 
     Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 

september 2022; 
2. In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. 
3. De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 231.325 in 2022, € 60.300 in 2023 en 

€ 25.300 in 2024 ten laste brengen van de ARGI; 
4. De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 135.000 in 2022, € 214.173 in 2023, € 

228.306 in 2024 en € 256.844 in 2025 op te nemen in de meerjarenbegroting; 
5. De reguliere begrotingsbijstellingen van € 1.015.000 voordelig (incidenteel) in 2022 toevoegen aan de ARGI; 
6. De reguliere begrotingsbijstellingen van € 750.000 nadelig (structureel) in 2023 op te nemen in de 

meerjarenbegroting; 
7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 
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a. Een economisch krediet van € 31.500 voor een opstalvergoeding voor de waterscouts Midlaren. 
De structurele kapitaallast van € 1.103 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee 
te nemen in het begrotingssaldo. 

b. Een economisch krediet van € 1.136.692 voor vervangingsinvesteringen tractie. De structurele 
kapitaallast van € 125.036 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee te nemen in 
het begrotingssaldo. 

8. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 906.868; 
9. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten. 
10. In te stemmen met de voorgestelde uitsplitsing van het krediet “Duurzaamheidsplan gemeentelijke gebouwen” 

ad € 196.000; 
11. In te stemmen met de voorgestelde uitsplitsing van het krediet  Meerjarenduurzaamheidsplanning” ad € 

1.604.760; 
12. In te stemmen met de voorgestelde vrijval van reserves ad € 3.404.157 naar de ARGI; 
In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

Besluit raad: 
 

Amendement 2022.11 Nieman/Bijkerk e.a. – energiearmoede 
Toe te voegen aan gevraagd besluit Najaarsbrief 2022, na nummer 2:  
- Om voor het project energiearmoede met ingang van heden uit te gaan van een norm van 130% van het 

sociaal minimum. 
- Bovenstaande wijzigingen verwerken in de voorliggende najaarsbrief en de bijbehorende 

begrotingswijziging; 
- Akkoord te gaan met aldus gewijzigde najaarsbrief.  
 
Stemverklaringen: 
Mevrouw Kamminga: Wij zijn zeer verheugd dat de norm is verhoogd naar 130 % en zullen het amendement 
steunen.  
De heer van den Born: Fractie ChristenUnie vindt het jammer dat het amendement niet is aangepast op de 
wens van het college om te spreken over besteedbaar inkomen, hij denkt dat dit een beter criterium was,  
maar hij zal de motie desalniettemin steunen.  
De heer Gerritsen: fractie PvdA is juist wel blij dat het percentage 130 % van het sociaal minimum is  
geworden want het is een hele heldere definitie. Het voorkomt, op deze hele korte termijn dat het  
uitgevoerd moeten worden, problemen. De fractie PvdA steunt in deze vorm het amendement.  

 
Het amendement wordt unaniem aangenomen.  
 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

6.  Begroting 2023 *T* 
     Voorstel: 
     1. De begroting 2023 vast te stellen 
     2. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging 

Besluit raad: 
 
Toezeggingen: 
 
Wethouder De Graaf: N.a.v. opmerking mw. Kardol t.a.v. externe inhuur: Indicator inhuur anders definiëren. 
Wethouder Ririhena: Qua communicatie kan er nog een verbeterslag worden gemaakt. Het college komt  
met een plan in het eerste kwartaal 2023. Cultuurvisie staat gepland in derde kwartaal 2023. 
Wethouder Peters: Motie rotondes/snippergroen; college steunt de motie onder de voorwaarde dat  
snippergroen betekent rotondes en driehoekjes groen bij afslagen. In aanvulling daarop pleit mevrouw 
Kardol om vriendelijker om te gaan met initiatieven van inwoners die een stukje groen willen adopteren. 
Wethouder Peters zegt toe hiernaar te kijken bij het opstellen van kaders naar aanleiding van de motie. 
Wethouder Ririhena: N.a.v. motie moestuinen: zegt toe onderzoek te doen naar de behoefte aan 
moestuinen en daarbij tevens basisscholen te betrekken.    
Wethouder Peters: Evaluatie Nota Begraven is nog te vroeg; wat wel beloofd kan worden is dat als er  
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excessen worden gezien er maatwerk wordt toegepast.   
 

1. Amendement 2022.8Machielsen (LT, PvdA, GB,GL,CU)– tekstuele wijzigingen begroting 2023 
 Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
 In de begroting het woord “collegeprogramma” vervangen door het woord “raadsbesluit  Iedereen hoort 
 erbij en doet ertoe”. 
 
 Het voorstel wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (CDA, D66) en de overige 17 stemmen voor.  

2. Amendement 2022.9Middendorp – OZB 
Amendement wordt niet ingediend.  

3. Amendement 2022.10Van den Born – lijkbezorging 
 De begroting als volgt te wijzigen:  
 Oude tekst: pagina 98, uitgangspunten voor de lokale heffingen: Lijkbezorgingsrechten Tarieven 
 indexeren conform reguliere prijsindexatie gemeentelijke begroting. 
 
 Te wijzigen in:  

 
1. De gemeente maakt pas op de plaats met de verhoging van de kosten voor lijkbezorging en bevriest 

deze voor 2023 op het niveau van 2022.  
2. Bovenstaande wijzigingen verwerken in de voorliggende begroting (pagina 40) en de bijbehorende 

begrotingswijziging; 
3. Akkoord te gaan met de aldus gewijzigde begrotingswijziging. 
 
 Stemverklaring: 
 Mevrouw Kardol: de fractie D66 zal verdeeld gaan stemmen.  
 
 Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (CU, VVD, PvdA, Stradmeijer (D66), Kardol 
 (D66), CDA, Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen) en 5 stemmen tegen (Van Os (D66), 
 GroenLinks, Tynaarlo Nu).  

 
1. Motie 2022.18Dijkstra (PvdA,CDA,GL,GB,D66,CU,Tyn,Nu,LT, VVD) – humane opvang Vluchtelingen 
      De motie wordt unaniem aangenomen.  
 
2. Motie 2022.19Machielsen (LT,PvdA,GB,GL,CDA,CU,D66,Tyn,Nu) – bibliotheken 
      De motie wordt unaniem aangenomen. 

 
3. Motie 2022.20Franke (LT,PvdA,GB,GL,CDA,CU,D66,TynNu, VVD)– Rookvrije generatie Tynaarlo 
 De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
4. Motie 2022.21Middendorp (CDA,D66,GL,Tyn.Nu) – voedselbanken Versie 2 
 De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (CDA, D66, GroenLinks, Tynaarlo Nu) en de overige 13  
 stemmen tegen.  

 
5. Motie 2022.22Elzerman (LT,CDA,D66,PvdA,GL,Tyn.Nu)– beplanting rotondes en snippergroen 
 De motie wordt unaniem aangenomen.  
 
6. Motie 2022.23Nieman (GL,GB,CDA,LT,CU) – Subsidie klimaatbestendige maatregelen 
 De motie wordt aangehouden.  
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7. Motie 2022.24Nieman (GL,D66,CDA,LT) – Energiearmoede 
 De motie wordt ingetrokken. Voor deze motie is in de plaats ingediend: amendement 
 2022.11Nieman/Bijkerk e.a. – energiearmoede t.b.v. Najaarsbrief 2022 (agendapunt 5)  
 
8. Motie 2022.25Pieters(VVD,LT,CDA) – Regiovisie Groningen Assen Versie 2 
 De motie wordt unaniem aangenomen.  
 
9. Motie 2022.26Pieters (VVD,CDA,D66) - Financiële situatie gemeente Tynaarlo vanaf 2026 
 De motie wordt ingetrokken. 
 
10. Moties 2022.27Middendorp (CDA, GL) – Initiatievenloket burgerkracht 

 De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (Elzerman (LT), Machielsen (LT), Franke (LT), 
 Kloos (LT), VVD, ChristenUnie) en de overige 13 stemmen (CDA, GroenLinks, D66, Tynaarlo Nu, 
 Gemeentebelangen, Weering (LT), PvdA) voor.  

 
11. Motie 2022.28Middendorp (CDA, CU,D66) – Moestuinen 
 Stemverklaring: 
 De heer Elzerman; Hoewel de heer Elzerman het een sympathieke motie vindt, is deze te breed. Het 
 gaat over armoede, scholen betrekken, boeren betrekken. Het wordt top down neergezet. Om die 
 reden zal hij tegen stemmen.   
 
 De motie wordt aangenomen met 15 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA, Tynaarlo Nu, D66, 
 Gemeentebelangen, Machielsen (LT), Weering (LT)) en 6 stemmen tegen (VVD, Kloos (LT), Elzerman 
 (LT), Franke (LT)). 

 
12. Motie 2022.29Kardol (D66/ GL/ GB) – Groene entree gemeentehuis 
 
 Stemverklaring:  
 De heer Elzerman: Wederom een sympathieke motie maar het auteursrecht moet boven staan, zolang 
 dat niet is uitgezocht kan de fractie Leefbaar Tynaarlo niet voor stemmen.  
 De heer Middendorp: Een goede wereld begint bij jezelf, we moeten ons richten op fatsoenlijk inrichten 
 en niet te druk maken over randvoorwaarden. De heer Middendorp zal voor de motie stemmen.  
 
 De motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor (D66, CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, 
 PvdA, GroenLinks, Tynaarlo Nu) en 8 stemmen tegen (Leefbaar Tynaarlo, VVD).  

 
13. Motie 2022.30Kardol (D66/GL/GB) – Een echt gemeentehuis 
 De motie wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (Kloos (LT) en Elzerman (LT), Tynaarlo Nu) en de  
 overige 17 stemmen voor.  

  
14. Motie 2022.31Kardol (D66/ CDA) – Versnelling verduurzaming gemeentelijk vastgoed 
 De motie wordt unaniem aangenomen.  

 
15. Motie 2022.32Kardol (D66/ CDA) – Een bloedserieus onderwerp- menstruatie armoede 

 Stemverklaring: 
 Mevrouw Kamminga: de fractie VVD ontkent niet dat menstruatiearmoede bestaat maar ze zijn blij met 
 de initiatieven vanuit de samenleving en de fractie denkt dat het goed is dit op te nemen in een integraal 
 minimabeleid. De fractie zal tegen de motie stemmen.   

De motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (VVD) en de overige 18 stemmen voor.  
 

16. Motie 2022.33Van den Born (CU, GB, LT, CDA) – evaluatie nota begraven 
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 Gezien de toezegging van de wethouder en het eerder aangenomen amendement 2022.10 wordt deze 
 motie ingetrokken.  
 
 Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
7. Motie Vreemd aan de agenda – Bescherm onze inwoners tegen de wolf 

 Roept het college op: 
- Er bij het Rijk op aan te dringen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers op te 

pakken; 
- Deze overheden op te roepen om, ter bescherming van de inwoners van de gemeente Tynaarlo en de 

inwoners van Drenthe, de wolf uit Drenthe te weren; 
- Hiervoor bestaande internationale verdragen en andere wet- en regelgeving, waaronder artikel 16 van 

de EU-habitatrichtlijn (EU-richtlijn 92/43/EEG) ruim toe te passen en uit te voeren. 
 
 Mevrouw Kamminga doet het ordevoorstel om deze motie op de eerstvolgende raadsagenda te 
 plaatsen, als eerste bespreekpunt. Het ordevoorstel wordt aangenomen.  
 
8. Sluiting 
    De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.17 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 november 2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 
 
 
 


