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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, maandag 14 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), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), 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), P. van 
Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: R. Nijenbanning (VVD), K. Kuipers (GL), K. Knot (CDA) en H.L. Middendorp (CDA) 
 
Tevens aanwezig: commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma, kabinetschef van de commissaris van 
de Koning in Drenthe Romy Ossel, burgemeester Klaas Smid van Noordenveld (namens de 
burgemeesterskring Drenthe) en de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer en H. Wiersema. 
 
Voorzitter : A. Lubbers 
Griffier : P. Koekoek 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezigen en de 
kijkers via internet welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Benoemingsbesluit 

De griffier leest het Koninklijk besluit voor de benoeming van de heer M.J.F.J. Thijsen tot burgemeester van 
de gemeente Tynaarlo voor. 

 
4. Toespraak commissaris van de Koning 

De commissaris van de Koning spreekt de aanwezigen, kijkers en in het bijzonder de heer Thijsen toe. 
 
5. Afleggen eed en ondertekenen proces-verbaal 

De heer Thijsen legt de eed af in handen van de commissaris van de Koning en beide ondertekenen het 
proces-verbaal. 

 
6. Toespraak voorzitter van de vertrouwenscommissie 

De heer Van den Born spreekt als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van en 
de klankbordgesprekken met de burgemeester van gemeente Tynaarlo de aanwezigen, kijkers en in het 
bijzonder de heer Thijsen toe. 

 
7. Toespraak afgevaardigde van de burgemeesterskring Drenthe 

De heer Smid spreekt namens de burgemeesterskring Drenthe de aanwezigen, kijkers en in het bijzonder 
de heer Thijsen toe. 

 
Voorzitter Lubbers draagt het voorzitterschap over aan de heer Thijsen. 
 
8. Toespraak burgemeester 

De heer Thijsen spreekt als nieuw benoemde en beëdigde burgemeester van gemeente Tynaarlo de 
aanwezigen en kijkers toe.  
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:40 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26 januari 2021 
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De voorzitter, De griffier, 

 
 


