Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 16 maart 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), 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
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,
collegeleden, ambtelijke ondersteuning, de kijkers via internet en in het bijzonder de deelnemers aan
Politiek Actief welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 2 maart 2021 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad: Op verzoek van de heer Hageman wordt aan de besluitenlijst toegevoegd dat de wethouder
excuses heeft gemaakt. De besluitenlijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld en de raad heeft
kennisgenomen van de motie- en toezeggingenlijsten.
4. Vragenrecht
De heer Middendorp, de heer Kuipers, de heer Van den Boogaard en mevrouw Kamminga maken gebruik
van het vragenrecht.
De heer Middendorp en mevrouw Kamminga stellen vragen over het voornemen om asielzoekers te
huisvesten in de voormalig Bladergroenschool. De heer Middendorp vraagt bevestiging dat over twee jaar
op deze locatie begonnen kan worden met de realisatie van een Knarrenhof als dan alle ruimtelijke
procedures zijn afgerond. Mevrouw Kamminga stelt vragen over de communicatie richting omwonenden. De
burgemeester geeft de bevestiging die door de heer Middendorp wordt gevraagd. In antwoord op de vragen
van mevrouw Kamminga somt de burgemeester op wat de gemeente aan communicatie heeft gedaan over
het huisvesten van asielzoekers in de voormalig Bladergroenschool.
De heer Kuipers vraagt aandacht voor de streektaalmaand en wil van het college horen welk Drents boek
dit jaar in het kader van de streektaalmaand aan de basisscholen zal worden gegeven door de
gemeenteraad. Wethouder Gopal meldt dat in overleg met het Huus van de Taol het boek ‘Hannes en
Hannie’ van Greet Beerman zal worden rondgebracht bij de scholen.
De heer Van den Boogaard stelt vragen over de kadernota en de kwartaalrapportage sociaal domein. Van
beide wil hij weten wanneer deze verwacht mogen worden en van de kadernota wil hij weten waarom deze
zo lang op zich laat wachten. Wethouder Gopal geeft aan dat het proces door personele ontwikkelingen is
stil komen te liggen, maar dat eind mei de kadernota weer aan de raad voorgelegd zal worden, het proces
zal 24 maart in de raadswerkgroep worden besproken. Wethouder De Graaf geeft aan dat de eerste
kwartaalrapportage van 2021 zal worden geïntegreerd in de voorjaarsnota en de laatste kwartaalrapportage
van 2020 zal worden geïntegreerd in de jaarrekening.
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5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 2 maart 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 februari 2021 tot 3 maart 2021.
Besluit raad: De raad heeft kennisgenomen van de informatie
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 19 februari 2021)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Kaderbrieven 2022 Gemeenschappelijke regelingen (GR-en)
Voorstel:
In te stemmen met de inhoud van de concept-reactiebrieven aan de gemeenschappelijke regelingen op de
kaderbrieven 2022.
Besluit raad:
De reactiebrieven worden ongewijzigd vastgesteld.
9. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Sociaal Domein
Voorstel:
Mevrouw J. Nienhuis (GroenLinks) verlaat als plaatsvervangend lid de raadswerkgroep Sociaal Domein
en de heer D.E Oele (GroenLinks) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Sociaal Domein
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
__________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 11 en 12.
Er maken bij agendapunt 11 twee inwoners gebruik van het inspreekrecht:
- Geke Kloosterhof
- Heleen Vrijhof
11. Bespreken brieven college Vries-Zuid (op verzoek van de fractie D66, PvdA en VVD)
Behandeling raad:
Er maken twee inwoners gebruik van het inspreekrecht:
- Geke Kloosterhof
- Heleen Vrijhof
De heer Van Os, de heer Pieters en mevrouw Lubbers lichten de agendering van dit onderwerp toe. Een
deel van de raad vindt dat het college zich te weinig creatief en proactief opstelt richting nieuwe
woningbouwinitiatieven.
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe binnen zes weken een brief naar de raad te sturen over het verschuiven
van deadline voor het indienen van plannen voor de zogenoemde ‘witte vlekken’ in Vries Zuid van 1
augustus naar december en over de (gunnings)criteria voor deze plannen.
12. Bespreken verkoop van parkeerplaatsen in Vries (op verzoek van de fractie CDA)
Behandeling raad:
De heer Knot en mevrouw Lubbers lichten de agendering van dit onderwerp toe. Het CDA en de PvdA
vinden dat het college nooit toestemming had mogen geven voor de verkoop van de parkeerplaatsen in
Vries en dat het college daarmee de parkeerdruk in Vries laat toenemen en een garagebedrijf toestaat uit te
breiden.
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Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat het verkeerd is geweest om in het college een besluit te nemen over
toestemming voor de verkoop, omdat het college juridisch geen toestemming kon geven of onthouden. Een
deel van de raad is het niet eens met deze juridische uitleg.
Het college wordt gevraagd een brief naar de raad te sturen met een schriftelijke beantwoording van de nog
niet beantwoorde vragen van de heer Knot en mevrouw Lubbers. Naar aanleiding van deze beantwoording
zal het debat verder gevoerd worden.
13. Motie vreemd aan de agenda – meer straten vernoemen naar vrouwen
(fractie GroenLinks, D66, PVDA en Gemeentebelangen)
Draagt het college op;
‐ de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten aan te bevelen aandacht te geven bij het vernoemen
van nieuwe straten, aan vrouwen, die zich dienstbaar gemaakt hebben in de Nederlandse geschiedenis
en in onze gemeente in het bijzonder;
‐ de raad schriftelijk te informeren over genomen besluiten w.b. toekennen straatnamen;
‐ te streven naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Commissie Naamgeving Openbare
Ruimten.
Besluit raad:
De motie wordt unaniem aangenomen.
14. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:59 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 maart 2021

De voorzitter,

De griffier,
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