
Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 14 september 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), H.W.A. van Os 
(D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), 
A. Lubbers (PvdA) en G.J. de Jonge (CU)

Afwezig: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester), J.H. Kamminga (GB)

Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born.

Plv. voorzitter : A. Lubbers
Plv. 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. De raad neemt afscheid van bode 
Stienus Hoving die met pensioen gaat. 

1a. Beëdiging lid gemeenteraad
Voorstel: Op grond van het voorstel van de commissie geloofsbrieven de heer W.J. Nieman toelaten tot de 
gemeenteraad.
Besluit: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

2. Vaststellen van de agenda  
Op verzoek van de heer Dijkstra wordt agendapunt 8 ‘Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in Zuidlaren’ doorgeschoven naar het bespreekblok 
van de raadsvergadering op 28 september. 
Op verzoek van de heer Pieters zal agendapunt 18 besproken worden voorafgaand aan agendapunt 16. 
Besluit raad: De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 juli   2021   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Naar aanleiding van punt 4 Vragenrecht van de besluitenlijst van 6 juli heeft de heer Dijkstra drie vragen. 
Geldt wat bij dit agendapunt is gezegd over de toekomst van Ludinge en De Pan ook voor het dorpshuis in 
Eelde? Er is gezegd dat het personeel er geen last van zou hebben maar gaat het college hier wel over, 
kan het college deze uitspraak wel doen? Is de conclusie juist dat de gemeente zelf of een derde de 
activiteiten voortzet?
Wethouder Van den Born geeft aan dat het gebouw Dorpshuis in Eelde niet van de gemeente is en dus kan 
het college niet dezelfde toezegging doen. Het college doet in het overleg zijn best om te zorgen dat de 
activiteiten voortgezet kunnen worden, eventueel op een andere locatie. Het college is druk in overleg met 
Trias over wat sluiting allemaal betekent en hoe er verder vorm aan kan worden gegeven. 
Wethouder Van den Born geeft verder aan dat er zo zorgvuldig mogelijk om wordt gegaan met het 
personeel. Hij denkt niet dat hij heeft gezegd dat het personeel er gaan last van zou hebben. Het is 
personeel van Trias dus die verantwoordelijkheid ligt bij Trias. Ook daarvan kan gezegd dat het college in 
gesprek is om te kijken wat voor scenario’s mogelijk zijn maar daarover kan hij geen belofte of toezegging 
doen. Op de laatste vraag is het antwoord dat de activiteiten van de gebruikers van de Ludinge en De Pan 
zijn maar het is zeker de bedoeling om het beheer voort te zetten tot eind volgend jaar zoals afgesproken 
was. In die periode wordt er verder gekeken naar wat te doen met de verschillende locaties. 

De heer Pieters heeft naar aanleiding van de besluitenlijst van 6 juli punt 8 ‘Groningen Airport Eelde’ de 
volgende vraag. In het verslag staat dat alle informatie helder moet zijn voordat het agendapunt 
investeringsverzoek en aandelen GAE gecombineerd wordt geagendeerd voor behandeling in de 
raadsvergadering. In het presidium van vandaag is besloten tot een technische bespreking op 21 
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september en behandeling van het agendapunt GAE op 28 september. De heer Pieters wil van het college 
weten of getoetst is of alle informatie van het college aan de raad inzake Groningen Airport Eelde nu 
compleet, correct en helder is zodat de raad op 21 september niet verrast wordt met nieuwe feiten waardoor 
de voorbereiding naar 28 september te kort wordt voor een goede bespreking en besluitvorming. 
Wethouder Wiersema bevestigt dat dit getoetst is. 

Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van de motie- en 
toezeggingenlijsten.

4. Vragenrecht  
Op 1 januari stopt Trias met de werkzaamheden. De heer Dijkstra vraagt of het college bekend is wat Trias 
hierover aan haar gebruikers en vrijwilligers communiceert en zijn daar afspraken over gemaakt en met 
name over het vervolg van de activiteiten? We hebben bij de overdracht van het welzijnswerk gezien dat de 
verordening gegevensbescherming in de weg kan zitten. Hoe heeft het college geborgd dat namen en 
adressen van gebruikers en vrijwilligers van dorpshuizen en belbus beschikbaar blijven bij overdracht van 
de werkzaamheden van Trias naar een opvolgende partij?
Wethouder Van den Born geeft aan dat wat Trias vanuit hun positie meedeelt aan gebruikers en 
medewerkers aan Trias is en dat het college daar geen zicht en invloed op heeft, vragen daarover zullen 
aan Trias moeten worden gesteld. Het punt van de AVG bij overdracht is een goed aandachtspunt. Dit zal 
zeker worden meegenomen. Als er onrust ontstaat door informatie dan hoort het college dit graag zodat ze 
daarop in kunnen spelen. 

5. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

6. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 juni 2021 en 5 juli 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 juni 2021 tot 25 augustus 2021.

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   26 augustus 2021  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in Zuidlaren  
Voorstel: 

      1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen Ontwerp-  
          omgevingsvergunning Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren: de realisatie van 4 appartementen. 

2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van   

    4 appartementen op de locatie Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren.
Besluit raad: Dit agendapunt wordt verschoven naar het bespreekblok van de raadsvergadering op 
28 september 2021

9. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
      Voorstel:      
      De raad besluit toestemming aan het college te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling    

      Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zoals bijgevoegd bij het voorstel.

Besluit raad: De heer Van Os legt de volgende stemverklaring af: De fractie van D66 heeft bedenkingen 
tegen de wijziging van artikel 7.3. Er worden hiermee brede mogelijkheden geboden. Bijvoorbeeld om een 
waarborgmaatschappij op te richten. De fractie D66 zal instemmen met het voorstel maar geeft het signaal 
af dat de fractie alert is en meekijkt op toekomstige ontwikkelingen op basis van dit artikel. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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10. Werving & selectie griffier gemeente Tynaarlo 
      Voorstel: 

1. Vaststellen het procedurevoorstel werving & selectie raadsgriffier Tynaarlo 2021
2. De huidige werkgeverscommissie benoemen als selectiecommissie 
3. Vaststellen het functieprofiel voor Raadsgriffier Tynaarlo 2021
Besluit raad: 
De heer Spekschate geeft aan dat in het raadsvoorstel een tekstuele fout staat op pagina 1 laatste alinea 
moet het woord ‘nieuwe’ uit het voorstel. Dit wordt door de voorzitter genoemd en zal worden gewijzigd. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

11. Benoemen waarnemend griffier
Voorstel: 
De raad wijst mevrouw R.J. Puite aan als waarnemend griffier voor de periode dat de functie van griffier     
vacant is tot twee weken na indiensttreding van de te werven griffier.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 15, 17 en 18 
 De heer Kuipers zal namens de VOZ gebruik maken van het inspraakrecht bij agendapunt 8, de heer 

   Bremer zal namens de Manege Laarwoud gebruik maken van het inspraakrecht bij agendapunt 16

13.  Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Voorstel:

       Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Besluit raad: Het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

14.  Verordening Starterslening Tynaarlo 2021
Voorstel:

       1. Vast te stellen de Verordening Starterslening Tynaarlo 2021
       2. De pilot startersleningen 2013 in te zetten als revolverend fonds.

    Besluit raad:
 Stemverklaringen:
˗ Dijkstra: Als initiatiefnemer is de fractie PvdA verheugd over deze regeling en stemt ermee in. 
˗ Van der Meij: Het zal gezien de bijdrage van GroenLinks in het debat geen verrassing zijn dat de fractie 

van GroenLinks tegen het voorstel is. 
˗ Kardol: fractie D66 is voor het voorstel. 
˗ Hageman: Ondanks de hier en daar taalkundige ongelukkige teksten is de fractie VVD voor het 

voorstel.
˗ De Jonge: Fractie van de ChristenUnie is ook niet gelukkig met formulering in het raadsvoorstel maar 

de vragen zijn duidelijk beantwoord, fractie ChristenUnie is voor. 
˗ Vellinga: Alle kleine beetjes helpen en bouwen is het grote probleem en tot die tijd is de fractie van 

Leefbaar Tynaarlo voor. 
˗ Van Es: De fractie gemeentebelangen is voor dit voorstel als we de starters hiermee enigszins kunnen 

helpen. Naast bouwen is dit een goede aanzet. 
˗ Middendorp: de fractie CDA is voor het voorstel. 

     Het voorstel wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (GL) en de overige 18 stemmen voor.  

15. RUD Drenthe Ontwerp begroting 2022
      Voorstel: 

1. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2022 RUD Drenthe; 
2. kennis te nemen van de Oplegger informatie begroting verbonden partijen;
3. een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen.

     Besluit raad: 
De raad heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2022 en de oplegger informatie begroting 
verbonden partijen en dient een zienswijze in zoals geformuleerd in het raadsvoorstel aangevuld met de 
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advieszienswijze van de focusgroep RUD van de Intergemeentelijke raadswerkgroep Assen, Aa en 
Hunze, Noordenveld, Tynaarlo (AANT). Wethouder Kraaijenbrink zegt toe deze zienswijze mee te nemen 
naar het bestuur van de RUD, ter harte te nemen en in het bestuur van met verve te verdedigen. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

16.  Stedenbouwkundig Programma van Eisen woningbouwontwikkeling Zuidlaren (PBH)
       Voorstel: 

1 In te stemmen met het bijgevoegde Stedenbouwkundig Programma van Eisen
2 In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH” van 

€ 1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI
3 Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex
Besluit raad: Dit agendapunt wordt gezien de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

17.  Onderwijshuisvesting n.a.v. brief college van B&W d.d. 22 juni inzake huisvesting basisonderwijs 
       Eelde-   Paterswolde   (op verzoek van fractie VVD)

Besluit raad: Dit agendapunt wordt gezien de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

18.  Manege Zuidlaren (op verzoek van fractie VVD)
Besluit raad: Dit agendapunt wordt gezien de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:02 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 september 
2021

De voorzitter, De griffier,
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