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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 1 december 2020, 20:00 
uur, via het videovergadersysteem Pexip. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der 
Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os 
(D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: - 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en J.E. de Graaf. 
 
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, 
collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de kijkers via internet welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 27 oktober 2020 en 17 november 2020 en kennisnemen van 

de motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijsten worden 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 

Wethouder Gopal doet een mededeling naar aanleiding van een krantenartikel over de toeslagenaffaire. In 
dit artikel werden problemen gemeld bij de uitkering van een compensatie aan gedupeerden van de 
toeslagenaffaire via de gemeentelijke kredietbank in Groningen. De wethouder geeft aan zelf contact te 
hebben gezocht met de Drentse kredietbank en dat dit probleem zich in gemeente Tynaarlo niet voordoet. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10 november 2020 en 17 november 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 5 november 2020 tot 18 november 2020. 

Besluit raad: De raad heeft kennisgenomen van de informatie. 
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 11 november 2020) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde 
      Voorstel: 
      1. De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform bijgevoegde      
      tekening. 

Besluit raad: 
De heer Van den Born en de heer Nieman dienen een amendement in om het besluit als volgt te wijzigen:\ 
1. De bebouwde komgrens aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen conform bijgevoegde 
tekening. 
2. De bijbehorende aanpassing van de weginrichting pas uit te voeren na vervanging van de 
straatverlichting aan de Groningerweg door nieuwe verlichting conform de normen voor de bebouwde kom. 
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Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Benoeming leden Rekenkamercommissie Tynaarlo 
     Voorstel: 
     1.  Mevrouw dr. P. de Winter per 1 januari 2021 te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie     
         Tynaarlo 
     2. De heer G. Huberts per 1 januari 2021 te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 

Besluit raad: Mevrouw De Winter en de heer Huberts worden benoemd als leden van de 
rekenkamercommissie en leggen de verklaring en belofte af. 

 
10. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 11 en 12. 
De volgende personen maken gebruik van het inspraakrecht bij agendapunt 11: 
- Dhr. J. Harms 
- Mevrouw Vrijhof 
 

11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Vries Zuid 
      Voorstel: 

1. Voor het bestemmingsplan Vries Zuid een grondexploitatie vast te stellen; 
2. De Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid met de daarin opgenomen 

wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vast te stellen; 
3. Het bestemmingsplan “Vries Zuid” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 

het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0401 met inachtneming van de in punt 1 genoemde 
zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast 
te stellen; 

4. Het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid vast te stellen; 
5. In trekken van de structuurvisie “De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries” voor het plangebied 

Vries Zuid. 
      6.    Een voorziening “`Vries Zuid” te treffen van € 219.759 ten laste van de exploitatie. De lasten te dekken  
             via een onttrekking aan de ARGI. 

Besluit raad: 
De volgende personen maken gebruik van het inspraakrecht: 
- De heer J. Harms 
- Mevrouw H. Vrijhof 

 
De heer Pieters doet het volgende ordevoorstel: 
- De bespreking van het agendapunt na de inspraak in tweede termijn te schorsen tot de volgende 

raadsvergadering; 
- Het college schriftelijk antwoord te laten geven op de vraag welke verplichtingen nu wel en niet zijn 

aangegaan door het college; 
- De bespreking van het agendapunt voort te zetten in een besloten raadsvergadering, zodat ook de 

vertrouwelijke grondexploitatie kan worden betrokken bij de bespreking. 
Het ordevoorstel wordt verworpen met 11 stemmen voor (VVD, D66, GB en PvdA) en de overige 12 
stemmen tegen. 
 
Het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december 2020. 

 
12. Brief college Vestiging speelautomatenhal te Zuidlaren (op verzoek van de fractie CDA) 

Besluit raad: 
Het onderwerp wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
13. Motie vreemd aan de agenda - Ouderenhuisvesting 

Besluit raad: 
Het onderwerp wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
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14. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:03 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 15 december 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


