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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 24 januari 2023, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H.J. Franke (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) en 
H.L. Middendorp (CDA). 
 
Afwezig: C.H. Kloos (Leefbaar Tynaarlo) en H. van den Born (ChristenUnie) 
 
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: De heer Dijkstra doet het ordevoorstel om agendapunt 11 van de agenda te halen en de 
discussie rondom ‘Communicatie vanuit het college’ aan de orde te stellen in de raadsbijeenkomst 
bedrijfsvoering op 7 februari a.s. Het college wordt voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Dit ordevoorstel 
wordt aangenomen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

 
2a. Tijdelijke benoeming raadslid 

Voorstel: De heer R. Rutgers fractie Leefbaar Tynaarlo in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de     
       gemeenteraad 

Besluit: De heer Rutgers wordt toegelaten tot de raad nadat de commissie geloofsbrieven, bestaand uit 
mevrouw Idsingh, mevrouw Kamminga en de heer Van Os, positief verslag heeft uitgebracht.  
De heer Rutgers legt de verklaring en belofte af. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 december 2022 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de 
motie- en toezeggingenlijsten. 

 
4. Vragenrecht 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht. 
 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 13 december 2022, 20 december 2022 en 
10 januari 2023 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 8 december 2022 tot 11 januari 2023. 
Besluit raad: De raad heeft kennisgenomen van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 december 2023) 

Besluit raad:  
De heer Pieters merkt naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 273 ‘brandbrief van fractie Leefbaar 
Tynaarlo’ (d.d. 20 december Mozard 1410597) het volgende op. De fractie Leefbaar Tynaarlo heeft in een 
brandbrief een hartenkreet aan het college willen laten horen. De fractie VVD begrijpt dit en kan deze kreet 
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voor een gedeelte delen. De fractie vraagt zich wel af wat onze inwoners en ondernemers aan de kreet 
hebben. Graag wil de fractie VVD iets tastbaars voor de ondernemers en inwoners doen. Daartoe heeft de 
fractie VVD in december een motie ingediend ten behoeve van duidelijkheid over maximale verhoging van 
de water- en rioleringslasten. Die motie heeft onvoldoende steun gekregen. De heer Pieters vraagt of de 
fractie Leefbaar Tynaarlo bereid is om samen en in overleg met de fractie VVD, en eventuele andere 
fracties, iets tastbaars te doen voor onze inwoners en ondernemers? Mevrouw Machielsen zegt dat de 
fractie Leefbaar Tynaarlo het prima vindt om samen met de fractie VVD en andere fracties te kijken wat de 
raad kan doen.  
 
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8.   Benoeming commissieleden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit 
      Voorstel:  
      De raad besluit in te stemmen met het benoemingsvoorstel commissieleden Adviescommissie voor     
      Omgevingskwaliteit 

 Besluit raad:  
 Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
 De heer Van Os steunt het voorstel.   
  
 Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
9.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 12 
Er hebben zich geen insprekers voor dit agendapunt gemeld.  
De heer Kaput uit Vries maakt gebruik van zijn tweede termijn van het inspreekrecht op agendapunt 10, 
vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 
10. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 
      Voorstel: 
      Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023  
      Besluit raad:  

 De heer H. Kaput uit Vries maakt gebruik van zijn tweede termijn van het inspreekrecht.  
      Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 
11. Schriftelijke vragen fractie CDA -  Voortgang Centrumontwikkelingen Eelde en Zuidlaren (op verzoek van   
       de fractie CDA) 
      Besluit raad: 

 Dit agendapunt is bij het vaststellen van de agenda van de raadsagenda gehaald.  
 

12. Brief college ‘Sociaal woningbouwprogramma op vrijkomende schoollocaties Eelde-Paterswolde’ (op  
      verzoek van de fractie CDA) 
      Besluit raad: 

De heer Middendorp heeft een aantal vragen geformuleerd. Ook vanuit andere fracties zijn er vragen.  
Besloten wordt dat deze vragen door het college van B&W schriftelijk beantwoord worden.  
De beantwoording van de vragen van vandaag stuurt het college binnen twee weken naar de raad. Met 
uitzondering van de beantwoording op de vragen over de plankosten. Deze informatie is nog niet  
gereed.   
In het presidium zal besproken worden wanneer de bespreking terugkomt in de raadsvergadering.   
De bespreking in de raad vindt in ieder geval plaats vóórdat de raad wordt gevraagd om een besluit te  
nemen over het beschikbaar stellen van een krediet om tot concrete planvorming en -realisatie over te  
kunnen gaan.  
 

13. Sluiting 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:35 uur. 
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 14 februari 2023 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


