Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 12 mei 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) (niet aanwezig bij agendapunt 15), 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), S. Veenstra (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: E.B.A. Hageman (VVD) (niet aanwezig bij agendapunt 15)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: P. Koekoek

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden
van de raad en het college, de kijkers via internet en de ambtelijke ondersteuning welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Besluit raad:
Dhr. Middendorp doet een ordevoorstel, hij verzoekt agendapunt 12 van de agenda te halen omdat er een
brief bij de raad is binnengekomen van een inwoner die stelt dat zij te laat op de hoogte was van de
agendering en de raad verzoekt dit voorstel op te schuiven. Over het ordevoorstel worden de volgende
stemverklaringen afgelegd:
- Dhr. Ririhena: GroenLinks steunt het ordevoorstel, hij vindt dat uit mag worden gegaan van het
verantwoordelijkheidsbesef van raadsleden om de fatale termijn van de Raad van State niet te
overschrijden.
- Dhr. Pieters: De VVD zal tegen stemmen, omdat de uitspraak van de Raad van State al lange tijd
bekend was bij alle betrokkenen en zij het risico niet willen lopen de fatale termijn van de Raad van
State te overschrijden.
- Dhr. van Es: Gemeentebelangen stemt verdeeld. Dhr. van Es wil het risico niet lopen dat de fatale
termijn van de Raad van State wordt overschreden en stemt daarom tegen. Mw. Kamminga stemt voor.
- Dhr. Vellinga: LT stemt verdeeld. Dhr. Vellinga en dhr. Franke zullen het voorstel steunen, zij vinden het
belangrijk dat inwoners hun visie kunnen geven, zij zijn zich bewust dat de behandeltermijn krap is,
maar uitstel is mogelijk. Dhr. Kloos en dhr. Wouterson steunen het voorstel niet.
- Dhr. van den Born: Het is een goede gewoonte om in te stemmen met dit soort ordevoorstellen. Maar in
dit geval is de argumentatie erg dun en is het risico groot dat daardoor de fatale termijn van de Raad
van State overschreden wordt, daarom zal CU tegen stemmen.
- Mw. Lubbers: De PvdA stemt ook tegen, omdat zij de uitspraak van de Raad van State respecteert en
het onderwerp nu willen behandelen.
Het ordevoorstel wordt verworpen met 8 stemmen voor (Vellinga, Franke, Middendorp, Kamminga en
GroenLinks) en de overige 15 stemmen tegen.
Dhr. Pieters en dhr. Ririhena doen een ordevoorstel. Zij verzoeken agendapunt 18 te verplaatsen naar een
latere raadsvergadering omdat er bij de raad een brief van het college is binnengekomen met
beantwoording van vragen die betrekking hebben op het onderwerp. De tijd tussen ontvangst van de brief
en deze vergadering was te kort om deze nieuwe informatie te kunnen bestuderen. Dit voorstel wordt
unaniem aangenomen.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
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3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 21 april 2020 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad:
Dhr. Ririhena mist zijn vragen en de gegeven antwoorden bij agendapunt 13. De vergadering zal worden
teruggeluisterd en wat gezegd is zal worden toegevoegd aan de besluitlijst.
Dhr. Pieters wijst erop dat in de besluitenlijst staat dat de vergadering plaatsvond in het gemeentehuis en
dat er mensen op de publieke tribune zaten. Beide kloppen niet en zullen worden aangepast.
De besluitenlijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
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 14 april 2020 en 21 april 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 april 2020 tot 29 april 2020.
Besluit raad:
De brief van het college over de bezuiniging WPDA van 8 mei 2020 wordt op verzoek van dhr. van den
Boogaard geagendeerd bij het agendapunt jaarstukken en ontwerpbegrotingen GR’en van 16 juni.
De informatie wordt verder ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 april 2020)
Besluit raad:
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de beantwoordingsbrief van het college van 21 april vraagt mw. Lubbers wanneer de
actualisatie van het beleidskader Maatschappelijk Vastgoed gereed zal zijn en of die betrokken kan worden
bij de bespreking van de brief over Knarrenhofjes op 26 mei. De burgemeester zegt toe dat de raad deze
actualisatie tijdig zal ontvangen voor de behandeling op 26 mei.
8. Vaststelling 'Facet bestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied
Voorstel:
De raad besluit om het 'Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied' , als
vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPfacetwindBuTy-0401,
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.
Besluit raad:
Stemverklaringen:
- Dhr. Vellinga: LT is blij met het voorstel omdat het een goede ontwikkeling is dat inwoners mee kunnen
gaan werken aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities en het goed nieuws voor de agrariërs is dat
zij dit middel nu kunnen gaan gebruiken.
- Dhr. Pieters, Kuipers en Van Es: De VVD, GroenLinks en GB stemmen in met het voorstel maar roepen
op om ook te kijken naar mogelijkheden op bedrijventerreinen.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
9. Verklaring van geen bedenkingen herontwikkeling voormalig gemeentehuis Paterswolde
Voorstel:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen
Prinses Irenelaan 1a.
2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de
realisatie van 19 appartementen voor beschermd wonen met intensieve dementiezorg in
het voormalige gemeentehuis op de locatie Prinses Irenelaan 1a in Paterswolde.
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Besluit raad:
Dhr. van den Boogaard dient een amendement in om het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor het
project ook in de toekomst te garanderen en dit duidelijk te maken richting de omwonenden die een
zienswijze hebben ingediend. Na de reactie van wethouder Kraaijenbrink, die daarbij toezegt dat de
indieners van de zienswijzen nog een extra brief zullen krijgen waarin wordt uitgelegd hoe de
parkeerplaatsen worden gegarandeerd, wordt het amendement ingetrokken.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
10. Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe
Voorstel:
De raad besluit de Concept Regionale Energiestrategie regio Drenthe vast te stellen.
Besluit raad:
Stemverklaringen:
- Dhr. van Os merkt op dat er in verschillende stukken verschillende eenheden voor energie worden
gebruikt, om de materie begrijpelijk te houden roept D66 het college op om steeds dezelfde eenheid te
gebruiken.
- Dhr. Nijenbanning: De VVD stemt tegen het voorstel om drie redenen. Ten eerste willen zij niet
instemmen omdat de consequenties van het voorstel onvoldoende duidelijk zijn. Daarnaast willen zij
niet eerder instemmen dan pas nadat het integrale duurzaamheidsplan van de gemeente in de raad is
behandeld. Tot slot vindt de VVD dat het besluitvormingsproces niet goed verlopen is.
Het voorstel wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor.
11. Financieel beleid: verordeningen en nota's op grond van artikel 212 en 213 Gemeentewet
Voorstel:
De raad besluit:
1. De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
2. Het Treasurystatuut 2012 in te trekken;
3. De Controleverordening gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
4. De verordening Auditcomite 2020 vast te stellen
5. De Nota activeren waarderen en afschrijven gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen;
6. De Nota reserves en voorzieningen gemeente Tynaarlo 2020 vast te stellen
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
12. Aanpassen bestemmingsplan Schelfhorst
Voorstel:
De raad besluit het bestemmingsplan 'Schelfhorst Natuurwonen' gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig het tekstvoorstel in bijlage 2.
Besluit raad:
Stemverklaringen:
- Mw. Kamminga zal tegenstemmen vanwege eerdere taferelen op het terrein en omdat de
initiatiefnemer zich eerder ook niet zoveel heeft aangetrokken van wet- en regelgeving. Haar
fractiegenoot zal wel met het voorstel instemmen.
- Dhr. Middendorp geeft aan dat hij het jammer vindt dat de inwoner niet in de gelegenheid is gesteld om
nogmaals haar visie op de zaak te verwoorden, maar stemt wel in met het voorstel.
- Dhr. Kuipers: GroenLinks zal tegen het voorstel stemmen, zij hebben dat in het verleden ook steeds
gedaan en de aanpassingen hebben dat standpunt niet veranderd.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen, waarbij wordt aangetekend dat mw. Kamminga en
GroenLinks tegen het voorstel zijn.
13. Herbenoeming en klankbordgesprekken burgemeester
Voorstel:
De raad besluit:
1. een vertrouwenscommissie op basis van artikel 84 van de Gemeentewet in te stellen voor de
herbenoeming van en de klankbordgesprekken met de burgemeester van gemeente Tynaarlo;
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2. te benoemen tot leden van deze vertrouwenscommissie:
Dhr. C.H. Kloos
Dhr. G. Pieters
Dhr. W.K.N. van der Meij
Mw. E. Kardol
Dhr. F. Haisma
Dhr. P. van Es
Dhr. T.A.H. Dijkstra
Dhr. H. van den Born;
3. vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming en
klankbordgesprekken burgemeester Tynaarlo 2020
Besluit raad:
Stemverklaringen:
Dhr. van Os en Ririhena roepen de collegafracties op om na de herbenoemingsprocedure de
samenstelling van de vertrouwenscommissie opnieuw te bekijken en te zorgen voor meer diversiteit
in bijvoorbeeld leeftijd.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
14. Procesvoorstel aanbesteding accountantsdiensten, rol van de auditcommissie in de bijzondere
Corona situatie
Voorstel:
De raad besluit:

1. Dat het auditcomité eenmalig de volledige aanbestedingsprocedure accountant begeleidt tot en met
de gunning in juni/juli 2020.
2. Dat het auditcomité de gunning verleent onder voorwaarde van bekrachtiging door de gemeenteraad
na de zomer van 2020.
3. Dat de gemeenteraad de keuze van het auditcomité bekrachtigt met de formele aanwijzing
van de accountant na de zomer van 2020.
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
15. Jaarstukken Regio Groningen - Assen 2020
Voorstel:
1. Kennisnemen van de jaarstukken 2020 van de Regio Groningen - Assen en geen
zienswijzen in te dienen;
2. De RGA van het raadsbesluit in kennis te stellen.
Besluit raad:
Dhr. Hageman geeft aan dat hij wegens persoonlijke betrokkenheid bij het voorstel niet deel zal nemen aan
de besluitvorming en daarom de vergadering voor dit agendapunt zal verlaten.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
16. Ontwerpbestemmingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen
Voorstel:
De raad besluit om het ontwerpbestemmingsplan Meester Croneweg 3 te Oudemolen vrij te
geven voor de terinzagelegging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van
zienswijzen.
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
17. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 10, 11,12, 15, 16 en 18
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
18. Bespreken brief college over Corona (op verzoek van de fractie GroenLinks)
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Vanwege de korte tijd tussen de beantwoording van schriftelijke vragen en de vergadering wordt dit punt
verschoven naar een volgende raadsvergadering.
19. Motie vreemd aan de agenda (ingediend door PvdA, VVD en GB) - gemeentelijk steunpakket voor
ondernemers, maatschappelijke & culturele instellingen en inwoners in verband met de corona crisis
In zijn reactie op de motie zegt de burgemeester toe dat in de P&C-stukken van de gemeente de komende
tijd voldoende aandacht zal worden besteed aan de gevolgen van Corona.
Naar aanleiding van de reactie en de toezegging wordt de motie ingetrokken.
20. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 16 juni 2020

De voorzitter,

De griffier,
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