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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 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), 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), A. 
Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: T.A.H. Dijkstra (PvdA) 
 
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. 
 
Mw. Lubbers biedt namens de raad bloemen aan de jarige voorzitter van de raad aan. 

 
2. Verlenging tijdelijke vervanging van mevrouw S. Veenstra door de heer W.J. Nieman (fractie GroenLinks) 

Voorstel: De heer W.J. Nieman fractie GroenLinks in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de     
gemeenteraad. 
Besluit raad: De heer Nieman wordt benoemd tot raadslid. Hij legt de verklaring en belofte af.  
 

3. Vaststellen van de agenda 
Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen van 14 en 15 december 2020 en kennisnemen van de motie- 

en toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de 
motie- en toezeggingenlijsten. 

 
5. Vragenrecht 

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

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 8 december 2020 en 15 december 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 3 december 2020 tot 16 december 2020. 

Besluit raad: De raad heeft kennisgenomen van de informatie. 
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 december 2020) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10 en 11.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspraakrecht. 
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10. Aandelen GAE Assen ‘T’ 
      Voorstel:       
      1. In te stemmen met het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen naar     
          GAE;  
      2. In te stemmen met een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet binnen de  
          statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het terugvloeien van de  
          aandelen;  
      3. Bij instemming met 2 te besluiten dat deze tijdelijke constructie inhoudt dat de gemeente    
          Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt. 

Besluit raad:  
De heer Vellinga dient (mondeling) een amendement in om beslispunt 1 uit het voorstel te schrappen. 
Het amendement wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (PvdA, D66) en de overige 18 stemmen voor. 
 
De heer Vellinga en de heer Hageman dienen de volgende motie in: 
Verzoekt het college: 
- extern onderzoek te laten doen om voor de raad inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen en 

risico’s zijn van het zijn van aandeelhouder van GAE; 
- in dit onderzoek de voor- en nadelen en risico’s van ten minste de volgende drie scenario’s inzichtelijk 

te maken: 
o Gemeente Tynaarlo bezit geen aandelen GAE 
o Gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen GAE 
o Gemeente Tynaarlo bezit 14% van de aandelen GAE 

- deze motie allereerst uit te werken in een onderzoeksopdracht en deze ter informatie naar de raad te 
sturen alvorens gestart wordt met het onderzoek; 

- de resultaten van het onderzoek ter informatie naar de raad te sturen; 
- over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo een raadsvoorstel aan de raad voor te 

leggen nadat door het college via dit onderzoek voor de raad inzichtelijk is gemaakt wat de voor- en 
nadelen en risico’s zijn van het aandeelhouderschap GAE. 

De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (GL, D66 en PvdA) en de overige 14 
stemmen voor. 

 
11. Motie vreemd aan de agenda – Centrum Eelde 

Spreekt uit: 
- dat het dorpse karakter van het centrum van Eelde dient te worden bewaard of zo mogelijk versterkt; 
draagt het college op: 
- bij alle initiatieven en plannen voor de invulling van – delen van – het centrum van Eelde ervoor te 

waken dat het dorpse karakter van Eelde niet verder aangetast wordt, maar eerder versterkt; 
- alle initiatieven en plannen voor de invulling van delen van het centrum van Eelde te beoordelen op hun 

onderlinge samenhang en hierbij met name te letten op een architectonisch harmonieus, dorps geheel. 
Hierbij zijn vorm, maat en schaal en materiaalkeuze medebepalend; 

- in deze afstemming ook te zorgen voor verwantheid met de sfeer rond de bestaande historische 
panden (niet die van contrast). De nieuwe architectuur hoeft niet historiserend van aard te zijn, maar 
moet aansluiten bij de bestaande panden; eigentijds maar verwant en verwijzend naar de historie; 

- de raad steeds tijdig te betrekken bij de besluitvorming over zulke plannen. 
Besluit raad:  
De motie wordt verworpen met 12 stemmen tegen (VVD, LT en GL) en de overige 10 stemmen voor. 

 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:07 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26 januari 2021 
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De voorzitter, De griffier, 

 
 


