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Besluitenlijst van de digitale openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 januari 2022, 20:00 
uur, via het videovergadersysteem Pexip. 
 
Aanwezig: H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), 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 (VVD), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en 
G.J. de Jonge (CU), E.B.A. Hageman (LGT) 
 
Afwezig: C.H. Kloos (LT) 
 
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 (agendapunt 8 en 9) van 20.05u-21.00u. 
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 heer Van Os verzoekt om de motie Handhaving overlast warmtepompen toe te voegen  
aan de agenda. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 7, 14 en 21 december en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen 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 14 december 2021, 21 december 2021 en 
11 januari 20222 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 december 2021 tot 12 januari 2022. 
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 januari 2022) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Regeling zonder meer Noordmidden Drentse samenwerking 

Voorstel: 
Het college toestemming te geven tot het aangaan van de regeling zonder meer Noordmidden-Drentse     
Samenwerking. 
Besluit raad: 
De heer Van den Bogaard dient het volgende amendement in:  
Amendement 2022.01 regeling zonder meer Noordmidden Drentse samenwerking 
Huidige tekst 
Artikel 3, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling Noordmidden-Drentse samenwerking: 
De deelnemende gemeenten kunnen de samenwerking uitbreiden naar andere gebieden van het sociale 
domein 
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Wijzing voorstel 
Dit artikel vervalt 
 
Het amendement 2022.01 wordt aangenomen met 15 stemmen voor (D66, VVD, CDA, PvdA, 1 stem LT, 
GB, LGT) en de overige 7 stemmen (2 stemmen LT, CU, GL) tegen. 
 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

9. Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025 
Voorstel: 
Het concept Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025 vast te stellen 
Besluit raad: 
Stemverklaringen:  
De heer Van Os schetst het volgende dilemma in zijn stemverklaring: Dit voorliggende beleid is mede tot 
stand gekomen naar aanleiding van een aanbeveling van de Rekenkamercommissie Tynaarlo voor meer 
proactieve sturing vanuit de raad. In het voorstel staat dat na vaststelling van het beleid de raad  op de 
hoogte wordt gehouden over de uitvoering van het beleid door middel van tweejaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s en de informatie in de planning & control cyclus. De heer Van Os geeft aan dat de 
fractie D66 dat te weinig vindt en zou ervoor willen pleiten om na de start van de nieuwe raad een 
werkgroep in te richten om, binnen de kaders die de raad gesteld heeft, de vinger aan de pols te houden bij 
de uitvoering van het beleid. Het is echter aan de nieuwe raad om hier desgewenst vorm aan te geven. De 
heer Van Os doet de oproep aan de portefeuillehouder om de nieuwe raad te attenderen op de 
mogelijkheid van een werkgroep en hij hoopt dat de portefeuillehouder de meerwaarde van een werkgroep 
ziet en dat wil uitdragen aan de nieuwe raad.  
De heer Pieters kan het dilemma dat door de heer Van Os op tafel is gelegd van harte onderschrijven en 
vindt dat de invloed van de raad op het veiligheidsbeleid mager is. Hij zou willen dat er geprobeerd wordt 
om meer invloed op het onderwerp te krijgen.  
De heer Ririhena: de fractie GroenLinks is blij met dit voorstel voor veiligheidsbeleid. Het is ook een 
opvolging van de aanbeveling van de rekenkamercommissie en hij heeft er vertrouwen in dat de volgende 
raad hier op verder gaat borduren.  
De heer Dijkstra: de fractie PvdA is blij met het begin dat gemaakt is begin vorig jaar om de raad mee te 
nemen bij de totstandkoming van dit plan. Het is een goede start.  
De heer Franke is blij dat het dilemma door de heer Van Os op tafel is gelegd en de fractie Leefbaar 
Tynaarlo beveelt een werkgroep van harte aan en hoopt dat in de volgende periode meer inzicht kan 
worden verkregen in het veiligheidsgevoel in de gemeente. 
De heer Knot geeft aan dat de fractie CDA zich in grote lijnen kan vinden in dit veiligheidsbeleid en doet de 
oproep om de strekking van de brief van het college d.d. 11 februari 2021 (toev. zaaknr: 1081373) over 
flexwoningen en bewoning van recreatiewoningen te betrekken in het uitvoeringsprogramma.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
10. Tweede wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 
      Voorstel: 
      De raad besluit in te stemmen met het wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van leges   
      2022 en de bijbehorende tarieventabel, en stelt de ‘tweede wijziging van de Verordening op de heffing en  
      invordering van leges 2022’ (Tweede wijziging Legesverordening 2022) vast. 

Besluit raad: 
De heer Van der Meij geeft in een stemverklaring aan dat hij uiterst gelukkig is met de zorgvuldigheid 
waarmee de legesverordening nog een keer is doorgekeken.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
11. Wijziging samenstelling raadswerkgroep omgevingsvisie en duurzaamheid 
       Voorstel: 
       De heer E.B.A. Hageman fractie Liberaal Groen Tynaarlo benoemen als lid van de raadswerkgroep   
       Omgevingsvisie en Duurzaamheid 
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De heer J.J. Kuipers fractie ChristenUnie benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep     
Duurzaamheid. 
Besluit raad: 
De heer Van der Meij geeft in zijn stemverklaring aan dat hij als voorzitter van de raadswerkgroep 
Duurzaamheid blij is met de benoemingen. Hij is deze week geïnformeerd dat de drie raadswerkgroepen 
bij het einde van de raadstermijn worden opgeheven. Dat vindt hij een merkwaardige gang van zaken.  
 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
12. Inspreken inwoners (betreft inspraak voor agendapunt 9 en 10) 

 Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
  

13. Motie vreemd aan de agenda: motie 2022.01 Handhaving overlast warmtepompen   
      De heer Van Os dient de volgende motie in:  
      verzoekt het college: 
      Om op basis van de APV in geconstateerde overtredingen, wbt overlast van deze oude warmtepompen, te     
      handhaven. 
      Besluit raad: 
      Wethouder Kraaijenbrink doet de toezegging dat de raad wordt geïnformeerd over een inventarisatie van  
      schrijnende gevallen en mogelijke subsidies voor ‘voorlopers’ om oude warmtepompen aan te  
      passen of vervangen. De raad zal tevens worden geïnformeerd over wat het college doet bij de aanpak van  
      excessen.   
       
      De motie wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (GL) en de overige 18 stemmen voor.  
 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:15 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 februari 2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


