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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 december 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), J.H. Kamminga (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: - 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 

: A. Lubbers van 22.00u – 22.48u uur i.v.m. woordvoering 
burgemeester bij agendapunt 14.  

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. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 7 december 2021 en 14 december 2021 kennisnemen 

van de motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
De heer Kloos verzoekt om aan de besluitenlijst van 7 december 2021, bij agendapunt  
12 ‘Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw  
van  een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde, de bijdrages van de fracties woordelijk  
toe te voegen.  
De voorzitter geeft aan dat de raad in het verleden heeft besloten om het woordelijk verslag af te schaffen  
met het argument dat de bespreking terug te luisteren en kijken is via het raadsinformatiesysteem.  
De heer Kloos geeft aan dat het in dit geval nog wel eens onderwerp van discussie elders kan zijn (Raad  
van State) en vraagt daarom in dit specifieke geval af te wijken van de lijn. De voorzitter geeft aan dat er       
gekeken zal worden of het nodig is voor de Raad van State om een woordelijk verslag te hebben van de  
bijdrages van de fracties. Als dit nodig is worden de bijdrages toegevoegd aan de besluitenlijst van 7  
december.  

 
De besluitenlijsten worden niet vastgesteld en opnieuw geagendeerd voor de raad van 25 januari 2022.  
De raad neemt kennis van motie- en toezeggingenlijsten. 

 
4. Vragenrecht 

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht. 
 
5. Mededelingen college 

 Er worden geen mededelingen gedaan. 
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 november 2021 en 7 december 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 25 november 2021 tot 8 december 2021. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.      
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 december 2021) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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8.  Verordening adviesraad 
     Voorstel: 
     De verordening adviesraad sociaal domein gemeente Tynaarlo vast te stellen. 
     Besluit raad: 
     Stemverklaring:  
     De heer Dijkstra: het is maar een klein groepje dat zometeen moet gaan nadenken over een breed  
     spectrum van onderwerpen. Wij hebben als fractie van de PvdA er behoefte aan om te zeggen dat wij er  

kritisch op zullen letten of de verschillende belangengroepen in deze gemeente voldoende vertegenwoordigd 
zijn. En dan hebben we het over professionals, leken annex ervaringsdeskundigen, maar vooral ook de 
meest kwetsbare inwoners. Maar vanwege de voortgang, het woord hoog tijd dat we de adviesraad krijgen, 
zal de fractie PvdA instemmen met het voorstel.  
De heer Knot: in de raadswerkgroep is het punt wat nu door de fractie van de PvdA wordt benoemd, 
besproken. Toen is geantwoord dat de insteek zal zijn dat de adviesraad ook met name anderen erbij zal  
betrekken, om zo breed mogelijk over een zaak te adviseren. Daar heeft de heer Knot vertrouwen in.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
9.  Herbenoeming twee leden RvT st. Baasis 
     Voorstel:  
     De raad besluit in te stemmen met het herbenoemen van de heren K.van Vught en M.Hölterhoff als leden      
     van de Raad van Toezicht van st. Baasis voor de periode van 21 december 2021 tot 1 september 2025. 
     Besluit raad: 
     De heer Vellinga neemt niet deel aan de stemming in verband met zijn nevenactiviteiten.  
     Na schriftelijke stemming worden 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 blanco-stemmen uitgebracht op  
     de heer Van Vught en 18 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 blanco-stemmen op de heer Hölterhoff      
     uitgebracht. Beide zijn derhalve benoemd.    
 
10. Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2022’ T’ 
      Voorstel:  
      De raad besluit de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2022 vast te  
      stellen. 
      Besluit raad: 
      De heer Dijkstra legt de volgende stemverklaring af: de gemeente Tynaarlo krijgt te weinig geld van de      
      regering. En daarom maakt de gemeente regels steeds strenger. Daardoor wordt het voor inwoners steeds  
      moeilijker om voldoende en juiste zorg te krijgen. De gemeente kan niet veel anders. De partij van de Arbeid  
      maakt zich daar zorgen over en voert in Den Haag de druk op om meer geld aan de gemeenten te geven.  
      Wij roepen de andere partijen met landelijke vertegenwoordiging op, om dat ook te doen.  
 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
11. Wijziging ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren   
      Voorstel: 
      1.  De door uw raad op 3 december 2019 vastgestelde ontwikkelrichting op het thema 'versterken     
          supermarktaanbod' als volgt te wijzigen:  
          a. twee supermarkten op de voorzijde van de PBH-locatie; 
          b. de mogelijkheid voor een supermarkt op de Jumbo-locatie danwel de Stationsweg 33 te behouden. De  
              invulling hiervan over te laten aan de markt; 
          c. op basis van goede ruimtelijke ordening ruimte te bieden voor optimalisatie van de achterblijvende     
              locaties om zodoende een supermarkt, danwel een andere publiekstrekker en/of herinvulling die het    
              centrum ten goede komt mogelijk te maken. 
       2. De Cultuurhistorische Waardestelling beschermd dorpsgezicht Zuidlaren van SteenhuisMeurs, d.d. 14   
           juli 2021, mee te nemen als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het beschermd  
           dorpsgezicht. 
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      Besluit raad: 
      De heer Franke dient amendement 2021.26 – wijziging ontwikkelrichting in.  
      Oude tekst: Punt 1 van het raadsbesluit volledig te laten vervallen 
Nieuwe tekst: Punt 1 

a. De raad draagt het college op verder te gaan met de ontwikkelrichting van het voorterrein van de PBH 
met inachtneming van een invulling met de volgende componenten; 

 Bij de invulling van supermarkten uit te gaan van maximaal twee supermarkten. Meer dan één 
supermarkt is uitsluitend mogelijk als de ruimtelijke inpassing van de overige genoemde functies in de 
ontwikkelrichting van 3 december 2019 niet in het gedrang komt.  

 Het aantal beschikbare M2 supermarktruimte wat uit het winkellint verhuist naar de PBH komt aldaar te 
vervallen. (op basis van geactualiseerde Marktruimteberekening) 

 De vrijkomende supermarktmeters dusdanig benutten zodat aldaar publiekstrekkers kunnen worden 
gevestigd. (maximaal één supermarkt indien er twee op het PBH terrein komen)  

 Rekening houden met ruimte in het plan voor realisatie van de Hunze-As tussen de Brink en het 
Tusschenwater.  
 

b. V.w.b. parkeren geldt de volgende premisse: Parkeren bij eengezinswoningen vindt bij het huis plaats. 
Het overige parkeren voor appartementen geschiedt zoveel mogelijk ondergronds. Het parkeren voor 
de supermarkt(en) wordt zo ingepast dat dit het historische beeld van de Brink niet schaadt.  
 

c. De verbinding met het winkellint zo optimaal mogelijk te realiseren en daarbij recht doen aan de cultuur 
historische aspecten van de Brink 
 

d. Gelijk met de ontwikkeling op de PBH te zorgen voor een plan voor verbetering van de kwaliteit in de 
openbare ruimte van het lint  
 

Stemverklaringen amendement Franke 2021.26 
De heer Pieters: de fractie van de VVD zal verdeeld stemmen; twee leden van de fractie VVD zullen tegen 
stemmen en drie leden voor. Ieder heeft in de fractie zijn eigen verantwoording, eigen vrijheid en eigen 
afwegingsnormen hierin. Mevrouw Kamminga en de heer Pieters zullen tegen stemmen. 
De heer Hageman: Zoals gezegd zullen drie leden van de fractie VVD voor stemmen. Dat heeft alles te 
maken met dat wij vinden dat dit het verbreden van de blik is en wij zijn ook erg blij te horen dat het college 
hier ook prima mee uit de voeten kan. Dus dat is een reden om voor te stemmen.  
De heer Knot: Wij willen geen hypotheek leggen op het nieuwe college want er werd ook gesteld dat in dit 
college geen verdere voorstellen worden gedaan. Dus de fractie CDA denkt dat het onverstandig is om hier 
zoveel specifiek neer te leggen waar twijfels over zijn. Daarom zal de fractie CDA tegen dit amendement 
stemmen.  
De heer Dijkstra: De fractie PvdA zal niet verdeeld stemmen. De fractie stemt tegen. Belangrijkste reden is 
dat dit amendement zelfs verder gaat en gedetailleerder is dan het oorspronkelijke raadsbesluit van 
december 2019. De fractie vindt het nu niet gepast om op deze manier het besluit zo te verbreden.  
De heer Van Os: de fractie D66 zal tegen stemmen.  
 
Het amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor (drie stemmen VVD (Hageman, Spekschate, 
Nijenbanning), LT, GL, GB en 11 stemmen tegen (twee stemmen VVD (Pieters, Kamminga), CDA, D66, CU, 
PvdA.  

 
De heer Knot dient motie 2021.34 – wijziging ontwikkelrichting centrum Zuidlaren in.  
verzoekt het college: 

- Deze voorgestelde wijziging in ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren nader te onderzoeken. 

- Zo spoedig mogelijk de raad nader te informeren over de (tussen)uitkomst van dit onderzoek of op 
basis hiervan een realiseerbaar en een door de raad gewenst centrumplan kan worden voorgelegd. 

- Indien deze gewijzigde ontwikkelrichting geen oplossing biedt met betrekking tot de twee 
supermarkten, het uitgangspunt van 3 december 2019 als uitgangspunt te blijven behouden voor 
verdere ontwikkeling.  
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Stemverklaringen motie 2021.34:  
De heer Vellinga: De fractie Leefbaar Tynaarlo begrijpt het punt van de heer Knot maar vinden het eigenlijk 
op dit moment eigenlijk een overbodige motie. Wij vertrouwen erop dat het college terug naar de raad komt 
met een ander ontwikkelrichting-plan als dit niet mocht werken, daarom zal de fractie hier niet mee 
instemmen.  
De heer Van Os: de fractie D66 kan in principe instemmen met deze motie en vooral om het feit dat hierin 
nadrukkelijk wordt gevraagd om de raad tijdig te informeren over het onderzoek en dus met de raad op een 
vroegtijdig moment te communiceren. Dat vindt de fractie D66 een belangrijk aspect.       
De heer Pieters: de fractie VVD zal voor de motie stemmen met het argument zoals verwoord door de heer 
Van Os.  
De heer Ririhena: de fractie GroenLinks gaat verdeeld stemmen. De heer Ririhena, Van der Meij en Nieman 
stemmen voor, ook omdat er dan een extra zekerheid is dat het college terugkomt naar de raad. De heer 
Kuipers stemt tegen omdat de motie overbodig is.  
 
Motie 2021.34 wordt aangenomen met 5 stemmen tegen (LT, 1 stem GL (Kuipers), PvdA) en de overige  
16 stemmen voor.  
 
Stemverklaringen geamendeerd raadsvoorstel: 
De heer Franke: Wij zijn blij met dit geamendeerde voorstel en hopen dat we zo krachtig vooruit kunnen in 
Zuidlaren, de fractie Leefbaar Tynaarlo stemt voor het voorstel.  
De heer Van Os: Wij zullen voor stemmen. Voor de fractie D66 had het amendement niet gehoeven. Wij 
wensen de wethouder veel succes en wijsheid bij het verdere uitwerken van dit verhaal en we hopen op veel 
inbreng van vanuit de inwoners om het plan nog mooier en beter te maken.  
De heer Dijkstra: De fractie PvdA is van mening dat het college haar heldere opdracht van december 2019 
nog onvoldoende heeft uitgevoerd. De ontwikkelmogelijkheden van de supermarkt aan de Marktstraat/ 
Stationsweg zouden leidend zijn. Niet dat daar perse een supermarkt van 2.000 m2 moet komen. Ook 
missen wij een heldere afweging van de eventuele gevolgen van de voorgestelde wijziging voor de verdere 
ontwikkeling van het centrum en het winkellint. De fractie PvdA zal daarom tegen stemmen.  
De heer Knot: Zoals eerder aangegeven zijn wij niet blij met deze wijziging maar de fractie CDA vindt ook 
dat er voortgang moet vinden en daarom zal de fractie toch het geamendeerde voorstel steunen.  
De heer Ririhena: Ook de fractie GroenLinks zal voor het voorstel stemmen. Wij zijn blij dat dit voorstel een 
ruime meerderheid gaat krijgen en dat betekent dat het doorgang kan krijgen en dat we elkaar gevonden 
hebben. Dat is positief.  
De heer Van Es: De fractie Gemeentebelangen zal voor het voorstel stemmen.  
De heer De Jonge: de fractie ChristenUnie is wat minder gelukkig met geamendeerde details maar zal toch 
voor stemmen.  
De heer Pieters: Ik ben niet gelukkig met het geamendeerde voorstel maar we weten ook dat er wat moet 
gebeuren, we moeten in Zuidlaren verder en daarom zal de VVD-fractie voor het voorstel stemmen.  
 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen (PvdA) en de overige 21 
stemmen voor.  
 

12. Inspreken inwoners* 
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 10 en 14 

      Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 
13. Vaststellen visie en Verordening inwoner- en overheidsparticipatie  
      Voorstel: 

1. De visie inwoner- en overheidsparticipatie vaststellen. 
       2.   De Verordening inwoner- en overheidsparticipatie gemeente Tynaarlo vaststellen. 
      Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
14. Regeling zonder meer Noordmidden Drentse samenwerking 
      Voorstel: 
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      Het college toestemming te geven tot het aangaan van de regeling zonder meer Noordmidden-Drentse     
      Samenwerking.   

Besluit raad: Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 25 januari 
2022.  
 

15. Motie vreemd aan de agenda - opschorten juridische stappen Manege Zuidlaren 
      De heer Franke dient de volgende motie in:   
      Draagt het College op: 
- De komende 6 maanden geen actie te ondernemen ten aanzien van het verblijven van de manege op de 

huidige locatie en in gesprek te blijven met de manege om in gezamenlijkheid te komen tot een oplossing. 
- Te onderzoeken of er mogelijkheden zijn maneges onder bepaalde voorwaarden onderdeel uit te laten 

maken van het sportaccommodatiebeleid.  
- De raad tijdig te informeren over de voortgang of uitkomsten 

 
Besluit raad: 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Kraaijenbrink dat hij bereid is geen juridische stappen te 
ondernemen mits de manege de bruikleenovereenkomst tekent, de komende 6 maanden gebruikt kunnen 
worden voor om na te gaan of er mogelijk nog een oplossing kan worden gevonden en dat rechten of 
vermeende rechten niet afgenomen worden, trekt de heer Franke de motie in.  

 
16.  Sluiting 

 De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:21 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 januari 2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


