Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 juni 2021, 20:00 uur,
via het videovergadersysteem Pexip.
Aanwezig: R. Nijenbanning (VVD) (vanaf 21.09u, agendapunt 14), C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J.
Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman (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 G.J. de Jonge (CU)
Afwezig: R. Nijenbanning (VVD) (tot 21.09u, agendapunt 14) en burgemeester M.J.F.J. Thijsen
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born.
Voorzitter
Griffier

: A. Lubbers
: 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. Vaststellen van de agenda
Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 en 15 juni 2021 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van de 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 1 juni 2021 en 8 juni 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 mei 2021 tot 9 juni 2021.
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 juni 2021)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’
Voorstel:
1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging
beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen.
2. Samen met inwoners een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen in
het centrum van Eelde.
Besluit raad:
De raad neemt allereerst een besluit over de volgende, eerder ingediende, artikel-16-motie:
De raad besluit op basis van Reglement van Orde, artikel 16, lid 2c het raadsvoorstel ‘Ontwerp
bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen Centrum’ terug te geven aan het college en draagt het college
op om:
 Het voorliggende plan nu niet ter inzage te leggen.
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In overleg te treden met de projectontwikkelaar en betrokkenen over de mogelijkheden om, binnen de
bestaande kaders, aangevuld met onderstaande uitgangspunten, te komen tot een gedragen
ontwikkeling van Doedens/Koops locatie:
 Aanvullende uitgangspunten:
o Behouden en bevorderen van het dorpse karakter en de sociaal cultuurhistorische kwaliteiten
en functies in het centrum van Eelde door:
o Het realiseren van kleinschalige detailhandel en/of maatschappelijke functies, zoals een
gezondheidscentrum en/of een bibliotheek.
o Een reductie in het aantal bouwlagen aan de hoofdweg.
o Bouwvolumes en verschijningsvorm in verantwoorde afstemming met de monumentale strook
(Dorpskerk, Buitenplaats en Nijsinghhuis).
o Het realiseren van passende parkeergelegenheid, met inachtneming van minder stringente
parkeernormen.
Op een zo kort mogelijke termijn terug naar de raad te komen met een aangepast voorstel voor de
herontwikkeling van de locatie Doedens/Koops.
Stemverklaringen:
Vellinga: in de basis was LT voorstander van het voorstel, omdat het goed is dat er iets gebeurt in
Eelde en het plan binnen de gestelde kaders past, maar horende de eerdere bespreking in de raad lijkt
dit voorstel niet haalbaar, daarom is het nu nodig om te kijken hoe zo snel mogelijk het plan zo
aangepast kan worden dat hiervoor wel draagvlak in de raad en de samenleving is.
Pieters: VVD volgt het college, die de motie met klem heeft afgeraden, de VVD heeft de kennis en
kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het college daarvoor hoog genoeg.
Nieman: GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de heer Vellinga.
Kardol: D66 is blij met de motie en gaat ervanuit dat de motie een positieve draai gaat geven aan dit
verhaal, maar vindt het jammer dat punt 2 (opstellen beeldkwaliteitsplan voor het volledige centrum) nu
ook verdwijnt, daarom zal D66 met andere partijen nog komen met een motie voor een mooi een
samenhangend centrum.
Middendorp: het CDA is altijd tegen deze plannen geweest en zal daarom voor de motie stemmen.
Van Es: GB is tegen het voorgestelde plan omdat het plan onvoldoende meerwaarde heeft voor het
centrum, GB hoopt dat de motie bijdraagt tot een beter en meer samenhangend plan voor Eelde.
Dijkstra: het is duidelijk dat het besluitvormingsproces voor deze plannen ingewikkeld is, de PvdA hoopt
dat deze motie zal leiden tot een nieuw plan dat acceptabel is voor alle betrokkenen en
belanghebbenden en ook de initiatiefnemers, daarbij hoopt de PvdA dat de motie niet al te veel
vertraging zal opleveren.
De Jonge: CU hoopt dat het college op basis van voortschrijdend inzicht is gesprek gaat met
eigenaar/ontwikkelaar van locatie om de plannen te verbeteren en te komen tot een plan die leidt tot
een levendig centrum van Eelde.
De motie wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor.
Het voorstel is met een opdracht voor aanpassing teruggegeven aan het college.
9. Variantenkeuze Doorfietsroute Vriezerbrug
Voorstel:
1. De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen en de oversteek
met de N386 ongelijkvloers uit te voeren door de aanleg van een tunnel.
2.
A. Een economisch krediet van € 95.365 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de
oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal;
B. Dit dekken voor een bedrag van € 47.682 uit BDU-subsidie;
C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €47.682 ten bedrage van €1.550 te
dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen".
3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging
Besluit raad:
Stemverklaringen:
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Hageman: de VVD is tevreden met de oplossing voor een verkeersveilige oversteek van de N386. Wel
vindt de VVD dit een best dure oplossing, maar gelukkig gaat de Tynaarlose raad daar niet over en zijn
er anderen die daarover besluiten. De VVD steunt het voorstel.
Van Os: D66 is altijd al kritisch over de voorgestelde variant geweest. D66 komt tot de conclusie dat er
elders ook een veilige variant ligt die goedkoper is en beter aansluit op mogelijke toekomstige
ontwikkelingen, daarom is D66 tegen het voorstel.
Vellinga: LT vindt de oplossing voor de oversteek ook duur, maar zien niet goed hoe zij hier tegen
kunnen zijn, LT is daarom voor.

Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (D66) en de overige 19 stemmen voor.
10. Intrekking van de “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” en het
delegeren van de bevoegdheid tot aanwijzen van trouwlocaties aan het college van burgmeester en
wethouders.
Voorstel:
1. De “Verordening voor het aanwijzen van trouwlocaties in de gemeente Tynaarlo” vastgesteld op 25
november 2008 in te trekken.
2. Het aanwijzen van het “huis der gemeente” (trouwlocaties) te delegeren aan het college van
burgemeester en wethouders.
Besluit raad:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Behandeling ontwerpbegrotingen 2022 en jaarstukken 2020 verbonden partijen
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2022 en jaarstukken 2020.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD, VRD en WPDA.
3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe en Meerschap Paterswolde
geen zienswijze in te dienen.
Besluit raad:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Wijziging samenstelling werkgeverscommissie griffie
Voorstel:
De heer J. Vellinga (LT) benoemen als lid van de werkgeverscommissie griffie voor
de duur van de zittingsperiode van de raad.
Besluit raad:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
13. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 15 en 16.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspraakrecht.
14. Investeringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE)
Voorstel:
De raad besluit het standpunt in te nemen dat hij de luchthaven en het behoud ervan belangrijk vindt en om
die reden
1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021
en 2022;
2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te stellen als
voorschot;
3. een extra krediet van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie van de
brandweerkazerne;
de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde
bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE.
Besluit raad:
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De heer Hageman wordt vanwege zijn baan geacht niet aan de bespreking van dit agendapunt deel te
hebben genomen.
Er worden twee amendementen ingediend. Met het eerste amendement, ingediend door de heer Vellinga,
wordt voorgesteld om van de gift aan GAE een lening te maken. Met het tweede amendement, ingediend
door mevrouw Lubbers, wordt voorgesteld om de expliciete uitspraak van steun voor GAE uit het
raadsbesluit te halen.
Wethouder Wiersema zegt toe dat zij de raad schriftelijk zal informeren over wanneer en hoe zij in kennis is
gekomen van de lening van Oranjewoud aan GAE en daarbij ook overige nog niet beantwoorde vragen zal
beantwoorden.
De heer Franke doet het ordevoorstel om de bespreking te schorsen tijdens de beantwoording van de
wethouder in tweede termijn. In de raadsvergadering van 6 juli zal de beantwoording worden afgerond,
waarbij nog ruimte is voor interrupties, maar niet meer voor een extra termijn. Vervolgens zal in die
vergadering ook direct besluitvorming plaatsvinden. Dit ordevoorstel wordt aangenomen.
15. Jaarstukken 2020 ‘T’
Voorstel:
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen
2. In te stemmen met de voorstelde bestemming van het resultaat 2020.
3. In te stemmen met de bevindingen van de accountant
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad:
De heer Dijkstra dient een amendement in om de voorgestelde nieuwe bestemmingsreserve voor klein
onderhoud aan gemeentelijke gebouwen van €2,8 miljoen niet in te stellen, omdat structureel klein
onderhoud niet uit een reserve betaald moet worden, maar structureel gedekt moet worden in de begroting.
In plaats van het instellen van de nieuwe reserve stelt de heer Dijkstra voor om €350.000 beschikbaar te
houden voor klein onderhoud in 2021 en voor de jaren vanaf 2022 in de begroting een structurele post van
€350.000 per jaar voor klein onderhoud op te nemen.
Wethouder Van den Born zegt toe dat de structurele oplossing er komt, maar niet vanaf 2022.
Stemverklaringen amendement:
Hageman: door de toezegging van de wethouder is er voldoende waarborg ingebouwd om te
voorkomen dat er dood geld op de plank blijft liggen.
Van der Meij, Nieman en Kuipers steunen het amendement.
Ririhena steunt het amendement niet
Het amendementen word verworpen met 7 stemmen voor (PvdA, GB, Van der Meij, Nieman en Kuipers) en
16 tegen.
Stemverklaringen voorstel:
Hageman: de VVD steunt het voorstel, maar heeft zorg over de financiële positie wegens zeer veel
incidentele baten.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
16. Richting geven aan het Sociaal Domein
Voorstel:
1. In te stemmen met het inzetten op de volgende vier pijlers en speerpunten:
Pijler 1:
Ontmoeting en Meedoen met de volgende speerpunten:
i. Armoedebeleid
ii. Schuldhulpverlening
iii. Taalachterstanden
Pijler 2:
Gezondheid en Vitaliteit met de volgende speerpunten:
i. Uitvoering Preventieakkoord
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ii. Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis
Veiligheid en Leefbaarheid met de volgende speerpunt:
Investeren in maatschappelijke voorzieningen
Pijler 4:
Zelfredzaamheid en Ontwikkeling met de volgende speerpunten:
i. Voor- en vroegschoolse educatie
ii. Leerplicht en het voorkomen van schooluitval
iii. Inzet op omscholing
iv. Deelnemen aan vrijwilligerswerk
2. Voor de uitvoering van deze pijlers en speerpunten de volgende kaders vast te stellen:
Kader 1: Samenhang en samenwerking
Kader 2: Voorkomen
Kader 3: Vroegsignalering
Kader 4: Normalisering en Demedicalisering
3. Voor de financiën van het Sociaal Domein de volgende kaders vast te stellen:
Kader 5: Integrale afweging
Kader 6: Beheersing kosten
Kader 7: Juiste plek en juiste burger (noodzakelijkheid)
Kader 8: Effectief, efficiënt en controleerbaar
Kader 9:
Verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding
4. In te stemmen met het verder uitwerken van bovengenoemde speerpunten en kaders in:
1. Het Programma Sociaal Domein (uitvoeringsplan)
2. De begroting voor 2022
3. Een monitoringssysteem met parameters
5. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde gewijzigde
kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’
6. De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen.
Besluit raad:
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juli en worden
dan behandeld na de bespreking van de perspectievennota en de voorjaarsbrief mits daarvoor dan nog tijd
is.
Pijler 3:

17. Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Voorstel:
Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Besluit raad:
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juli en worden
dan behandeld na de bespreking van de perspectievennota en de voorjaarsbrief mits daarvoor dan nog tijd
is.
18. 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:
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juli en worden
dan behandeld na de bespreking van de perspectievennota en de voorjaarsbrief mits daarvoor dan nog tijd
is.
19. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 juli 2021
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De voorzitter,

De griffier,
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