Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 april 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), 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), S. Veenstra (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
van de raad en het college, de kijkers via internet en de ambtelijke ondersteuning welkom.
2. Vaststellen van de agenda
Besluit raad: Agendapunt 13 wordt van de agenda gehaald omdat het college heeft laten weten dat de
geheimhouding niet langer nodig is. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 25 februari 2020, vaststellen verslag raadstafel van 14
januari 2020, 11 februari 2020, 3 maart 2020 en 10 maart 2020 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad:
Het verslag van de raadstafel van 10 maart is naar aanleiding van opmerkingen van dhr. Dijkstra op een
drietal punten gewijzigd:
- Er is verduidelijkt dat de terugkoppeling bestond uit dat samengevat werd wat aan de orde is geweest,
maar dat het bij participanten ontbrak aan de gemaakte keuzes en de motivatie daarvan.
- Er is verduidelijkt dat op de site informatie zal komen te staan over het vervolgproces (formele
procedure van besluitvorming en inspraak).
- Er is toegevoegd dat niet alleen participanten maar ook andere inwoners van Vries geen voorrang
krijgen bij de verkoop van kavels.
Dhr. Dijkstra geeft een stemverklaring. Hij geeft aan dat het voor de PvdA nog eens duidelijk is geworden
dat het extreem belangrijk is om helder te zijn in wat je wilt, wat je verwacht en wat je doet bij
participatietrajecten. De PvdA verwacht erg veel van de informatie zoals het college die nu gaat verstrekken
aan de inwoners van Tynaarlo.
Het verslag van de raadstafel van 10 maart wordt aldus gewijzigd vastgesteld. De overige verslagen en de
besluitenlijst van de raad worden ongewijzigd vastgesteld.
De motie- en toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving aangenomen.
4. Vragenrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
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6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 25 februari 2020, 3 maart 2020, 10 maart
2020, 17 maart 2020, 24 maart 2020, 31 maart 2020 en 7 april 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 februari 2020 tot 8 april 2020.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 april 2020)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Visie bibliotheek 2020 – 2024
Voorstel:
1. Instemmen met de notitie “bibliotheek 2020-2024”;
2. Onderwerp bibliotheek 2020-2024 en bijbehorende subsidiëring betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2020 (begroting 2021 e.v.).
Besluit raad:
Dhr. Van der Meij en dhr. Nijenbanning geven een stemverklaring. Beide benadrukken dat de financiële
consequenties van het te nemen besluit worden betrokken bij de behandeling van de Perspectievennota.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
9. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 2020
Voorstel:
De raad besluit toestemming te geven aan het college en in te stemmen met de wijziging
van de GR VRD zoals bijgevoegd bij het voorstel.
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
10. Vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsverbanden; benoeming mevrouw
H. Wiersema in het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde
Voorstel:
De raad besluit mevrouw H. Wiersema, wethouder, aan te wijzen als vertegenwoordiger in
het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde.
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
11. Voornemen Recreatieschap Drenthe tot aangaan van lidmaatschap werkgeversvereniging
Voorstel:
1. Instemt met het voornemen om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging;
2. Het wenselijk vindt dat de arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aansluiten bij die van de
gemeentelijke medewerkers;
3. Het Recreatieschap Drenthe hierover informeert middels bijgevoegde brief
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
12. Bespreken kaderbrieven verbonden partijen en beleidsvisie VRD
Voorstel:
1. In te stemmen met de inhoud van de concept-reactiebrieven aan de gemeenschappelijke
regelingen op de kaderbrieven 2021.
2. In te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel Drenthe.
Besluit raad:
Dhr. Franke geeft een stemverklaring namens de Tynaarlose leden van de intergemeentelijke
raadswerkgroep GR’en. Hij geeft aan dat de raadswerkgroep de gehouden raadstafel als positief ervaren
heeft en dat de meerderheid van de raad constructief mooie reacties op de kaderbrieven heeft gegeven.
Daarnaast complimenteert hij de griffie voor de ondersteuning in de werkgroep en de formulering van de
reactiebrieven. Hij geeft aan dat Tynaarlo voorop loopt bij de behandeling van kaderbrieven en hij ziet dat
de GR’en zich ook iets aantrekken van de reacties van de Tynaarlose raad op de kaderbrieven.
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Dhr. Dijkstra dient een amendement in met de strekking om de volgende alinea te schrappen in de
reactiebrief aan de RUD:
Organisatorische ontwikkelingen: De gemeenteraad beseft dat het tijd vergt om een goedlopende
organisatie neer te zetten. Er is verbetering te zien maar er wordt meer vooruitgang verwacht. Na 5 jaar
zien wij te weinig progressie. De ziekteverzuimcijfers dalen maar zijn nog steeds hoog. De conclusie is dat
er in die 5 jaar te weinig ontwikkeling is en de gemeenteraad zou willen dat er sterker wordt gestuurd op
gedrag en leiderschap want het sturen op instrumenten heeft te weinig ontwikkeling gebracht.
Het amendement wordt verworpen met 3 stemmen voor (CU en PvdA) en de overig 19 stemmen tegen.
Dhr. Vellinga moet zich vanwege technische problemen onthouden van de stemming.
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
13. Bekrachtigen geheimhouding dossier 2020-01
Voorstel:
De raad besluit de door het college van burgemeester en wethouders opgelegde
geheimhouding op dossier 2020-1 te bekrachtigen.
Besluit raad:
Dhr. Ririhena vraagt of de opheffing van de geheimhouding ook betekent dat het onderzoek nu afgelopen
is. De burgemeester legt uit dat dat niet het geval is. Alle stukken zijn er nu, maar er moet nog
besluitvorming in het college plaatsvinden. Dhr. Ririhena vraagt aansluitend of dit antwoord betekent dat de
geheimhouding niet gekoppeld was aan het onderzoek. De burgemeester legt vervolgens uit dat dat wel het
geval was. De geheimhouding was bedoeld om tijd te hebben voor goed onderzoek en nette hoor en
wederhoor, zonder dat alles direct ook openbaar is. Daarnaast was de geheimhouding bedoeld om
bedrijfsgegevens te beschermen.
Dit agendapunt is komen te vervallen.
14. Vaststellen regionale Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart
Voorstel: De raad besluit de regionale Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart vast
te stellen.
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
15. Ontwerp Partiële herziening Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28 Zuidlaren
Voorstel:
1. In te stemmen met de ontwerp Partiële herziening Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28
Zuidlaren
2. De ontwerpverordening ter inzage te leggen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen
Besluit raad:
Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.
16. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 11, 12, 14 en 15.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht
17. Motie vreemd aan de agenda – Hartveilig Drenthe
Ingediend door fractie Leefbaar Tynaarlo, VVD, D66, CDA, Gemeentebelangen en PVDA
Besluit raad:
Stemverklaringen:
Dhr. Van der Meij geeft aan dat drie leden van de fractie van GroenLinks de motie niet zullen steunen.
Dhr. Van den Born en dhr. Franke geven aan dat de fracties van CU respectievelijk LT de motie wel zullen
steunen.
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Dhr. Ririhena geeft aan dat hij, in tegenstelling tot de fractie van GroenLinks waarvan hij deel uitmaakt, de
motie ook zal steunen.
De motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (mw. Veenstra, dhr. Kuipers en dhr. Van der Meij) en
de overige 19 stemmen voor. Dhr. Vellinga moet zich vanwege technische problemen onthouden van de
stemming.
18. Motie vreemd aan de agenda – Terugdringen gebruik wegwerpplastic bij evenementen
Ingediend door fractie Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en Gemeentebelangen
Besluit raad:
De motie wordt aangehouden na de volgende toezegging van burgemeester Thijsen:
Zodra de Algemene Maatregel van Bestuur over wegwerpplastic bekend is en voordat deze van kracht is,
zal het college de raad laten weten hoe zij uitvoering gaat geven aan het terugdringen van wegwerpplastic
bij evenementen.
19. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:30 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 mei 2020

De voorzitter,

De griffier,
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