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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 17 november 2020, 20:00 
uur, raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
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 : 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. Beëdiging lid steunfractie 

Voorstel: de heer D.E Oele als lid van de steunfractie GroenLinks beëdigen 
Besluit raad: De heer Oele wordt beëdigd als lid van de steunfractie van GroenLinks. 
 

3. Vaststellen van de agenda 
Besluit raad: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 10 november 2020 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: op verzoek van de heer Hageman wordt de besluitenlijst van 10 november gewijzigd. De 
volgende tekst: 
Naar aanleiding van het besluit van de raad geeft de heer Hageman aan dat hij vanwege 
gewetensbezwaren niet zal deelnemen aan de beraadslagingen over de begroting. 
wordt vervangen door de volgende tekst: 
Naar aanleiding van het besluit van de raad geeft de heer Hageman aan dat hij uit professionele en 
vaktechnische overwegingen niet zal deelnemen aan de beraadslagingen over de begroting. 
 
De besluitenlijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 
 
De motie- en toezeggingenlijsten wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
5. Vragenrecht 

Mevrouw Lubbers maakt gebruik van het vragenrecht. Zij wil weten waarom er werkzaamheden aan de 
Asserstraat zijn gestart, waarom daarmee niet is gewacht tot de bouw van Vries-Zuid en hoe de 
werkzaamheden zich verhouden tot het FWK-plan (fietspaden, wegen, knelpunten). Wethouder Wiersema 
legt in de beantwoording uit dat er geen relatie is tussen de huidige werkzaamheden aan de Asserstraat en 
de toekomstige werkzaamheden in relatie tot Vries-Zuid en niet tussen de huidige werkzaamheden aan de 
Asserstraat en het FWK-plan. Over dat laatste geeft zij aan dat het college de raad heeft geïnformeerd dat 
er dit jaar geen punten uit het FWK-plan zouden worden uitgevoerd in verband met ontbrekende financiën 
en dat de Asserstraat wordt aangepakt vanuit het reguliere wegenonderhoud op basis van jaarlijkse 
wegeninspecties. 
 
Naar aanleiding van de vragen en de antwoorden wordt afgesproken dat in het presidium zal worden 
besproken hoe en wanneer het door mevrouw Lubbers aangesneden onderwerp verder zal worden 
besproken in de raad. 
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6. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
7. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 2, 13, 20 en 27 oktober 2020 en 3 
november 2020 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 2 oktober 2020 tot 4 november 2020. 
Besluit raad:  
De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 28 oktober 2020) 

Besluit raad:  
Op verzoek van de heer Knot wordt de antwoordbrief op brief 265 van het CDA (Speelautomatenhal 
Zuidlaren) geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 
De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
9. Deelname Veiligheidsregio Drenthe (VRD) aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 

(WVSV) “T” 
       Voorstel: Geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Drenthe om deel te nemen  
       aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV). 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe 
       Voorstel: 
       a. toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke   
           regeling.  
       b. tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. De vervanging van de raadsgriffier 
       Voorstel: Mevrouw R.J. Puite te benoemen als plaatsvervangend raadsgriffier 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
12. Controleprotocol 2020 
       Voorstel:        

1. Het controleprotocol 2020 vaststellen; 
2. Het normenkader voor 2020 vaststellen. 
Besluit raad:  
De heer Wouterson legt een stemverklaring af, hij geeft aan dat LT weliswaar zal instemmen met het 
voorliggende voorstel, maar dat zij de rapporteringstolerantie aan de hoge kant vindt. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
13. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie 

Voorstel: 
De heer C.H Kloos verlaat als plaatsvervangend lid de raadswerkgroep Omgevingsvisie en Mevrouw A. 
Machielsen (Leefbaar Tynaarlo) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Omgevingsvisie 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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14. Inspreken inwoners* 
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 15 en 16.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspraakrecht 
 

15. Brief college reactie op vragen geamendeerd raadsvoorstel ontwikkelrichting 
      centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de fractie D66) 

Behandeling raad:  
De heer Nijenbanning, de heer Dijkstra en mevrouw Kamminga dienen de volgende motie in: 
spreekt zijn afkeuring uit over de uitvoering van het amendement en de daarover afgelegde verantwoording. 
 
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen tegen. 

 
16. Brief college Actualisatie ontwikkelrichting vrijkomende locaties maatschappelijk 
      Vastgoed (op verzoek van de fractie CDA) 
 
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:45 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 1 december 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


