
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 20 december 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  
Besluit raad: Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt 10 APV. Dit punt staat in het besluitblok 
van de raadsvergadering als agendapunt 10. Agendapunt 11 is het inspreken. De agendapunten worden 
daarom logischerwijs omgewisseld. 
De heer Pieters doet het ordevoorstel om agendapunt 10 APV te verplaatsen naar de bespreekagenda van 
de volgende raadsvergadering omdat er zich een inspreker heeft gemeld. De raad besluit om na de 
inspraakreactie van de inspreker een besluit te nemen over de vervolgprocedure.  

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van   6 december 2022   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt vastgesteld. Er wordt kennis genomen van de motie- en 
toezeggingenlijsten.

4. Vragenrecht  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

5. Mededelingen college  
Zoals vier weken geleden is toegezegd doet de burgemeester een mededeling over de voortgang van 
huisvesting voor spoedzoekers. Er komt in januari 2023 een voorstel naar de raad, zodat er in februari over 
kan worden gesproken. Het voorstel richt zich op het realiseren van flexwoningen voor de opvang van 
statushouders en noodopvang van eigen inwoners. De heer Pieters vraagt om een reële planning bij het 
voorstel. Burgemeester Thijsen geeft aan dat er een reële planning bij het voorstel komt alsmede een 
begroting.  

6. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 november 2022 en 6 december 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 november 2022 tot 7 december 2022.

Besluit raad: 
De heer Middendorp vraagt naar de beantwoording van zijn brief. Hij heeft op 9 november een brief
gestuurd over de centrumontwikkelingen in Eelde en Zuidlaren. Daarin vraagt hij om een SMART (Specifiek
Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden) planning van beide projecten. Hij heeft nu een 
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tussenbericht ontvangen waarin is aangegeven dat de beantwoording in februari zal zijn. Hij vraagt zich af 
hoe het kan dat het antwoord vier maanden op zich moet laten wachten. Wethouder Vellinga geeft aan dat 
hij op dit moment nog niet alle informatie heeft om een smart-planning te kunnen geven. 
De voorzitter zegt dat de heer Middendorp de brief kan agenderen voor bespreking in de volgende 
raadsvergadering. De heer Middendorp geeft aan dat hij dat wenst. 

De raad heeft kennisgenomen van de informatie.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   1 december 2022  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)  
Voorstel:

      1. Bijgaand gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) vast te stellen.
2. In te stemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2023-2027
Besluit raad:
De heer Pieters dient de volgende motie in: 
Motie 2022.36 Pieters – Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 
Roept het college op om: Duidelijkheid te verschaffen over de, maximale, hoogte van de tarieven van het 
gemeentelijk Water en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) en de eventuele stijging door indexatie te 
maximeren op 2%.

Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl):
De heer Weering, mevrouw Machielsen en de heer Aeilkema leggen een stemverklaring af, zij steunen de 
motie niet. De heer Van Os en de heer Middendorp leggen een stemverklaring af, zij steunen de motie. 

De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor (VVD, D66, CDA) en de overige 16 stemmen tegen (LT, GL,
PvdA, Tynaarlo Nu, ChristenUnie, Gemeentebelangen).

Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor (LT, GL, PvdA, Tynaarlo Nu, ChristenUnie, 
Gemeentebelangen) en de overige 7 stemmen tegen (VVD, D66, CDA).

9.  Belastingverordeningen 2023 ’  T  ’  
      Voorstel:

1. De volgende verordeningen vast te stellen: a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2023 b. 
Verordening forensenbelasting 2023 c. Legesverordening 2023 d. Verordening afvalstoffenheffing 2023 
e. Verordening reinigingsrechten 2023 f. Verordening vergoeding en inzameling oud papier en karton 
2023 g. Verordening rioolheffing 2023 en de voorgaande verordeningen in te trekken.

2. In te stemmen met een begrotingswijziging, waarin in 2023 de inzet van de voorziening riolering 
verlaagd wordt met € 167.864 en de verwachte opbrengst rioolheffing verhoogd met hetzelfde bedrag.

3. Burgemeester en wethouders te mandateren de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2023 
naar beneden bij te stellen als de herwaardering is afgerond. 

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

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 inspreekrecht. 
 Het voorstel wordt ter bespreking geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 

11. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 10.

       De heer H. Kaput heeft zich gemeld voor het inspreekrecht. 

12. Sluiting 
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De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.54 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 24 januari 2023

De voorzitter, De griffier,
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