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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 januari 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) (vanaf 20.05u), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), 
W.K.N. van der Meij (GL) (vanaf 20.08u), 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: G. Pieters (VVD) (tot 20.05u) en W.K.N. van der Meij (GL) (tot 20.08u) 
 
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. Vaststellen van de agenda 

Besluit raad: Op verzoek van de heer Ririhena wordt de bespreking van agendapunt 12 (informeren raad 
bij besluitvorming) beperkt tot voorbeeld 1 (Vries Zuid). Voorbeeld 2 (GAE) wordt deze vergadering niet 
inhoudelijk behandeld, omdat daarover nog schriftelijke vragen openstaan van de GroenLinksfractie.  
 
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 januari 2021 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van motie- en 
toezeggingenlijsten. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Van der Meij maakt gebruik van het vragenrecht naar aanleiding van het besluit van 
staatssecretaris Van Huffelen en de oproep van de VNG om overheidsschulden van gedupeerden in de 
toeslagenaffaire kwijt te schelden. Wethouder Gopal licht toe hoe de gemeente met dit onderwerp omgaat. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 5 januari 2021 en 12 januari 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 17 december 2020 tot 13 januari 2021. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. De heer Nijenbanning vraagt verduidelijking over 
stembureau 18. In de besluitenlijst van het college staat namelijk dat dit stembureau geplaatst zal worden in 
het Harens Lyceum aan de Ludinge 4. Het Harens Lyceum zit echter aan de Julianalaan en op Ludinge 4 
staat het MFC. De heer Nijenbanning vraagt zich dan ook af in welk pand het stembureau nu komt. De 
voorzitter zegt toe dat dit schriftelijk verduidelijkt zal worden. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 januari 2021) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De heer Ririhena stelt vragen naar aanleiding van brief 373 (Bezwaar plaatsen bankje) die op de lijst van 5 
januari stond maar nu niet meer op de lijst staat. Hij wil graag weten wanneer een brief van de lijst 
ingekomen stukken af gaat en hij wil op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van deze 
specifieke brief. De voorzitter licht toe dat een brief van de lijst af gaat zodra de afdoening door de raad is 
vastgesteld en zegt toe dat de raad zal worden geïnformeerd over de afhandeling van brief 373. 
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Op verzoek van de heer Ririhena wordt brief 389 (verbod gewasbeschermingsmiddelen in de openbare 
ruimte) geagendeerd voor volgende raadsvergadering. 
 
De lijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Wijziging samenstelling auditcomité 

Voorstel: 
De heer W.J. Nieman (GroenLinks) benoemen als lid van het auditcomité ter vervanging van mevrouw S. 
Veenstra (GroenLinks). 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10 en 11 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht 
 

10. Concept beleidskader nieuwe wet inburgering 
       Voorstel: 
       De raad besluit het beleidskader nieuwe wet inburgering vast te stellen 

Besluit raad: 
Wethouder Vemer zegt toe dat hij gaat uitzoeken of de mogelijke verdere besparingen op de bijstand verder 
kunnen worden gespecificeerd en dat hij gaat uitzoeken of jongeren in het kader van de maatschappelijke 
dienstverleningsstage kunnen worden ingezet. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. Brief WPDA Inkomstenvrijlating en meedoenpremies arbeidsinschakeling (op verzoek van de fractie D66) 

Behandeling raad: 
De heer Van den Boogaard leidt het agendapunt in door aan te geven dat D66 vragen heeft over de 
uitvoering van de regelingen voor inkomstenvrijlating en meedoenpremies door de WPDA. Wethouder 
Vemer zegt toe dit onderwerp mee te nemen naar de raadswerkgroep Sociaal Domein, zodat het 
onderwerp technisch diepgaander kan wordt besproken en er in de raadswerkgroep besproken kan worden 
hoe hier onderzoek naar gedaan zou kunnen worden. Hierbij zullen ook medewerkers van de WPDA 
worden uitgenodigd.  

 
12. Informeren raad bij besluitvorming (op verzoek van de fractie VVD) 

Behandeling raad: 
De heer Hageman leidt het punt in en vraagt mede-raadsleden om te reageren op de door de VVD 
gedeelde motivatie voor de agendering. In deze motivatie geeft de VVD aan dat er in verschillende 
raadsvergaderingen op een onjuiste wijze besluitvorming heeft plaats gevonden door onjuiste informatie 
van het college aan de raad, hierbij wordt de raadsvergadering van 15 december 2020 over Vries Zuid als 
voorbeeld genoemd. De voorzitter vat de discussie als volgt samen: er zijn drie partijen die hebben 
uitgesproken dat ze zich op verschillende onderwerpen op het verkeerde been gezet hebben gevoeld, het 
college heeft daarop gezegd dat als dat zo is, zij dit betreurt. Er zijn ook partijen die het college vragen alert 
te zijn op de informatievoorziening van de raad omdat op dat punt nog ruimte is voor verbetering. 

 
13. Motie vreemd aan de agenda - Stop gaswinning winningsplan Westerveld 
       Verzoekt het college: 

 Om deze Motie over te brengen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, met het verzoek 
af te zien van de door de Raad van State geboden reparatiemogelijkheid en de gaswinning in de kleine 
velden in Drenthe te stoppen.  

 De Motie tevens te sturen aan de raden van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en 
Noordenveld met de vraag of zij deze Motie zouden willen overnemen. 

Besluit raad: 
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Mevrouw Kardol legt een stemverklaring af, zij geeft aan dat D66 verdeeld zal stemmen, de heer Van Os 
zal tegen stemmen. D66 vindt dat de burgemeester de Tynaarlose belangen al heel goed vertegenwoordigd 
in Den Haag. 
 
De motie wordt aangenomen met 1 stem tegen (de heer Van Os) en de overige 22 stemmen voor.  

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 februari 2021 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


