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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 13 april 2021, 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), 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: H.W.A. van Os (D66) 
 
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 raadsvergaderingen van 16 en 30 maart 2021, vaststellen verslag raadstafel van 9 

maart 2021 en kennisnemen van de motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad: Naar aanleiding van de besluitenlijst van 16 maart verzoekt de heer Knot om de 
beantwoordingsbrief van het college over de parkeerplaatsen in Vries te agenderen voor bespreking in de 
volgende raadsvergadering. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Van der Meij en de heer Kuipers maken gebruik van het vragenrecht.  
 
De heer Van der Meij stelt vragen over het vernoemen van een brug in de gemeente. De burgemeester licht 
als portefeuillehouder toe wat er gebeurd is rond deze vernoeming en zegt toe dat er een brief komt over 
hoe er een straatnamencommissie nieuwe stijl kan worden gecreëerd en dat hij de aanvrager van de 
vernoeming uitnodigt voor een gesprek over hoe nu verder. 
 
De heer Kuipers stelt vragen over de stand van zaken van de woningbouw op het Prins 
Bernhardhoeveterrein. Wethouder Kraaijenbrink geeft een korte schets van hoe het proces loopt en de 
planning is, eind mei/half juni verwacht de wethouder het Stedenbouwkundig Programma van Eisen aan de 
raad te kunnen aanbieden. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt komende winter verwacht (2021-
2022), de volgende winter staat het bouwrijp maken gepland (2022-2023).  

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 23 maart 2021 en 30 maart 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 maart 2021 tot 31 maart 2021. 

Besluit raad:  
De heer Hageman stelt een vraag naar aanleiding van het besluit over het FWK-plan in de 
collegevergadering van 30 maart. Hij ziet in het besluit dat er weliswaar knelpunten zijn, maar geen budget 
om hier iets aan te doen. Hij vraagt zich daarom af waarom er wel avonden worden georganiseerd om de 
knelpunten te bespreken met de raad. Wethouder Wiersema begrijpt de vraag van de heer Hageman, maar 
stelt dat er op dit moment weliswaar geen geld is, maar dat er wel de afspraak met de raad is om jaarlijks 
rond april het FWK-plan met de raad te bespreken. 
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De raad neemt voor het overige kennis van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 maart 2021) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke opvang asielzoekers 

Voorstel:  
In te stemmen met de bestuursovereenkomst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hierover te 
informeren  
 
De heer Dijkstra dient een amendement in om in de bestuursovereenkomst (artikel 3, punt 2) het aantal 
capaciteitsplaatsen te verminderen van 218 naar 148. 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
 
De heer Pieters en de heer Dijkstra dienen de volgende motie in: 
Verzoekt het college: 
- Een duidelijke nota te schrijven met daarin heldere afspraken over: 

o Wanneer, in welke gevallen en op welke wijze inwoners geïnformeerd worden over besluiten 
van het openbaar bestuur en andere relevante ontwikkelingen in hun omgeving 

o Wanneer, in welke gevallen en op welke wijze inwoners gevraagd worden te participeren in 
beeld-, idee- en besluitvorming over ontwikkelingen in hun omgeving 

- Deze nota zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk voor 1 augustus 2021, ter bespreking en 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad 

Wethouder Vemer geeft aan dat het college bezig is met een participatieverordening, dat hij hierover voor 
de zomer nog in gesprek wil met de raad en de verordening voor het einde van het jaar naar de raad wil 
sturen ter behandeling. Naar aanleiding van de reactie van de wethouder wordt de motie aangehouden. 
 
De heer Dijkstra dient de volgende motie in: 
Verzoekt het college te onderzoeken: 
‐ Hoeveel plaatsen een nieuw tijdelijk op te richten opvang voor vluchtelingen zou moeten omvatten en 

hoe lang zo’n opvang beschikbaar zou moeten zijn om binnen het bekostigingskader van het COA te 
blijven 

‐ Waar in de gemeente een terrein geschikt is te maken voor de oprichting van een tijdelijk 
opvangcentrum voor vluchtelingen van de noodzakelijke omvang en voor de gewenste duur, waarbij de 
gemeente eventueel de kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen voorfinanciert in relatie tot te 
zijner tijd te realiseren (woning)bouwinitiatieven op dat terrein. 

Op verzoek van diverse fracties wordt de motie aangehouden zodat de fracties meer tijd hebben om zich 
een oordeel te vormen over de motie. In het presidium zal worden besproken wat er nodig is om tot 
besluitvorming over deze motie te komen. 

 
De heer Dijkstra dient de volgende motie in: 
Verzoekt het college: 
‐ Een zodanige afspraak te maken met het COA dat Historische Vereniging “Ol Eel” ongewijzigd gebruik 

kan maken van haar huidige locatie totdat de locatie in de Notenkraker gereed is voor gebruik. 
De burgemeester verzekert de raad dat Ol Eel niet op straat zal komen te staan en dat Ol Eel op de huidige 
locatie kan blijven totdat de locatie in de Notenkraker gereed is voor gebruik. Naar aanleiding van de reactie 
van de burgemeester wordt de motie ingetrokken. 
 
De heer Pieters dient de volgende motie in: 
Verzoekt het college: 
- een veiligheidsprotocol op te stellen in samenwerking met ondernemers en betrokkenen;  
- dit veiligheidsprotocol ter informatie naar de raad te sturen alvorens de eerste bewoners hun intrek 

nemen in de voormalige Bladergroenschool. 
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De burgemeester geeft aan dat deze motie wordt uitgevoerd zo lang dit binnen het budget en de in de motie 
gestelde tijd kan, wanneer budget of tijd wordt overschreden, zal het college met een voorstel naar de raad 
komen. Naar aanleiding van de reactie van de burgemeester wordt de motie ingetrokken.  

 
Over het voorstel worden de volgende stemverklaringen afgegeven: 
- De heer Vellinga: Leefbaar Tynaarlo is voor het voorstel, het doet recht aan het gedachtengoed van de 

partij. De fractie begrijpt de zorgen en roept het college op in gesprek te blijven, maar heeft er 
vertrouwen in dat het college dat ook zal doen en dat de bewoners en omwonenden zich zullen inzetten 
om van de opvang een succes te maken. 

- De heer Spekschate: de VVD is niet tegen de opvang van asielzoekers, maar het voorstel gaat verder 
dan dat en daarom wil de heer Hageman ook het woord voeren. 

- De heer Hageman: in de VVD-fractie zullen twee leden geacht worden tegen het voorstel te hebben 
gestemd. De fractie begrijpt dat het hier gaat om de uitvoering van rijksbeleid en dat gemeente Tynaarlo 
daar uitvoering aan moet en wil geven. Maar met de twee tegenstemmen wil de fractie toch een signaal 
afgeven dat er zorgen zijn bij omwonenden, vooral over de wijze waarop zij betrokken en geïnformeerd 
zijn. De fractie doet dan ook een oproep aan het college: doe het de volgende keer zorgvuldiger. 

- De heer Ririhena: GroenLinks is voor het voorstel. Opvang is morele plicht, maar toch heeft de fractie 
geworsteld met dit voorstel omdat de omwonenden volgens de fractie beter betrokken en geïnformeerd 
hadden moeten worden. De fractie betreurt dat dit niet gebeurd is en dat de zorgen, betrokkenheid en 
goede ideeën uit de buurt onvoldoende tot hun recht zijn gekomen. De fractie vertrouwt er wel op dat 
het college in het vervolg van het proces meer zal doen om de buurt beter te betrekken. Daarnaast ziet 
GroenLinks dat de media een eenzijdig beeld geven van de problemen rond asielzoekerscentra. Tot 
slot heeft GroenLinks moeite met de beperkte ruimte die het rijk aan asielzoekers geeft (5 m2 per 
persoon). Een tegenstem zal dit echter niet beïnvloeden en de asielzoekers dus niet helpen. 

- De heer Van den Boogaard: D66 is voor het voorstel. Wel heeft de fractie begrip voor de zorgen van 
omwonenden en daarom roept de fractie het college op om contact te houden met de omwonenden, in 
gesprek te blijven en de raad op de hoogte te houden van ontwikkelingen. 

- De heer Middendorp: het nieuws van de komst van 200 asielzoekers sloeg in als een bom, maar de 
burgemeester heeft het CDA op alle fronten gerust kunnen stellen, hij is in control naar het idee van de 
fractie. Vanuit het solidariteitsbeginsel is het CDA voorstander van de opvang van asielzoekers, maar 
dat moet wel goed gebeuren en daar heeft de burgemeester de fractie van overtuigd, waardoor de 
fractie voor het voorstel is. 

- De heer Van Es: De heer Van Es is tegen het voorstel. Hij vindt dat er medewerking moet worden 
verleend aan opvang van asielzoekers, maar hij vindt ook dat dit naar evenredigheid moet gebeuren en 
dat dit in dit geval niet zo is, het noorden van het land vangt bijvoorbeeld verhoudingsgewijs veel meer 
asielzoekers op dan het westen. Bovendien lijkt het erop dat de financiële business case van het COA 
leidend is en niet de opvang zelf. Daardoor is er te weinig ruimte voor de gevoelens bij omwonenden en 
ondernemers in de omgeving. 

- Mevrouw Kamminga: Mevrouw Kamminga is voor het voorstel, met de kanttekening dat het college 
goed in gesprek blijft met omwonenden. 

- De heer Dijkstra: de PvdA-fractie zit klem tussen de wil om vluchtelingen op te vangen, de landelijke 
regelgeving en het gebrek aan geschikte opvanglocaties in de gemeente. In het belang van de opvang 
van vluchtelingen en het overeind houden van de tussenvoorziening in Eelde. In het vertrouwen dat de 
inwoners medewerking zullen verlenen, het COA weet wat het doet en dat de gemeente haar afspraken 
met inwoners en ondernemers over inpassing, veiligheid en klachtenafhandeling nakomt en Ol Eel niet 
in de kou komt te staan. En in de verwachting dat er hierna een betere oplossing komt, is de PvdA voor 
het voorstel. 

- De heer Van den Born: Uit alle wijze woorden die al gezegd zijn maakt de CU op dat in de raad en het 
college oog is voor de zorgen die er zijn maar ook voor de noodzaak van opvang van mensen die hun 
toevlucht in Nederland zoeken. De fractie is voor het voorstel en hoopt op een constructieve 
samenwerking. 

 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen waarbij drie leden (de heer Pieters, de heer Hageman en de 
heer Van Es) hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn. 
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9. Inspreken inwoners* 
*betreft inspraak voor agendapunt 11 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 

 
10. Initiatiefvoorstel structureel instellen van een sociaal raadsvrouw 
      Voorstel:       

1) Structureel een onafhankelijk ondersteuner (sociaal raadsvrouw) voor mensen die zorg 
zoeken via de gemeente aan te stellen, die: 
– kantoor houdt buiten het gemeentehuis; 
– zonder tussenkomst van de gemeente bereikbaar is;  

     – over de voortgang rapporteert aan de gemeenteraad. 

 

2) Mevrouw H. Grolleman voor de periode van 4 jaar te benoemen als sociaal raadsvrouw, 
ingaande 1 mei 2020 tot 1 mei 2024.  

 
De heer Kloos en de heer Van den Born dienen een amendement in om de structurele 
instelling van de sociaal raadsvrouw te wijzigen in een tijdelijke instelling tot 1 mei 2022 en 
begin 2022 een evaluatie te houden. 
Het amendement wordt verworpen waarbij vijf leden (LT en CU) hebben aangegeven voor het 
amendement te zijn. 
 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen waarbij vier leden (LT) hebben aangegeven 
tegen het voorstel te zijn. 

 

 

11. Motie vreemd aan de agenda fractie GroenLinks – Kunst in de raad. 
       verzoekt de raad: 

- (Startende) artiesten zoals singer-songwriters, akoestische muzikanten, dichters, schrijvers en kleinere 
groepen een podium te geven door aan het begin van de raadsvergadering hun kunsten te tonen 
(projecttitel: Kunst in de raad); 

- Dit enige malen per jaar te organiseren; bijvoorbeeld gekoppeld aan ‘hoogtepunten ’van de raad zoals: 
voorjaarsnota, begrotingsvergadering, jaarafsluiting, Meertmoand streektoal moand; 

- De cultuurcoaches hierbij te betrekken en mogelijk vrijwilligers; 
- Het ‘optreden’ in de raadszaal te laten plaatsvinden voorafgaand aan de raadsvergadering en tevens uit 

te zenden via de raadswebsite zodat het breder ‘zichtbaar’ wordt’; 
- Wanneer na de COVID-pandemie weer fysiek vergaderd kan worden, dit te blijven voortzetten.  
- Een substantieel deel van de hiervoor genoemde gelden van OCW, bedoeld voor kunst en cultuur, niet 

alleen te bestemmen voor, of te laten verdwijnen naar instanties, maar te bestemmen voor financiering 
van het project ‘kunst in de raad’ voor makers en artiesten. 

De heer Middendorp doet het ordevoorstel om dit agendapunt in verband met de tijd door te schuiven naar 
een volgende vergadering. Dit ordevoorstel wordt verworpen. 
 
Besluit raad: De motie wordt aangehouden naar aanleiding van de reacties uit de raad. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:00 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11 mei 2021 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


