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 Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6 juli 2021, 13:00 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) (tot 19.05u), 
H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), J.H. 
Kamminga (GB) (vanaf 13.25u), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en G.J. de Jonge (CU) 
 
Afwezig: J.H. Kamminga (GB) (tot 13.25u), C.E. Kardol (D66) (vanaf 19.05u) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born. 
 
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 Pieters wordt er bij agendapunt 8 (GAE) aan de raad ruimte geboden om 
verduidelijkende vragen te stellen naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van vragen uit de 
vorige raadsvergadering. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 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. 
 
De heer Pieters praat de raad naar aanleiding van de toezeggingenlijst bij over de werkzaamheden van de 
raadswerkgroep duurzaamheid rondom de toezegging ten aanzien van de warmtepompen. Vanuit deze 
raadswerkgroep is een kleinere werkgroep van raadsleden zich aan het verdiepen in de overlast van 
warmtepompen en wat daartegen te doen is. Het was de bedoeling om daarover in deze raadsvergadering 
een motie in te dienen, maar omdat er nog een aantal onduidelijkheden zijn, stelt de werkgroep voor dit te 
verschuiven naar de volgende raadsvergadering. De wethouder zal betrokken worden bij de verdere 
voorbereiding van de motie en het ophelderen van onduidelijkheden. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Van der Meij maakt namens GroenLinks, de PvdA en LT gebruik van het vragenrecht. Hij vraagt 
het college deze raadsvergadering te gebruiken om nog eens duidelijk te vertellen hoe het zit met de 
toekomst van de dorpshuizen de Pan in Vries en de Ludinge in Zuidlaren en de toekomst van de belbus. 
Wethouder Van den Born praat de raad bij. Na de aanbesteding waarbij het welzijnswerk gegund is aan de 
Tinten groep heeft Trias alleen nog het beheer van de twee dorpshuizen en de belbus overgehouden. Er is 
inmiddels overleg geweest over het overdragen van het beheer aan de gemeente op een zodanige wijze 
dat het personeel er geen last van heeft, daarvoor is afgesproken dat Trias tot eind 2021 subsidie zou 
krijgen zodat er voldoende tijd zou zijn voor de gemeente om het beheer te organiseren en de gebruikers in 
kaart te brengen en voor Trias om de personeelszaken te regelen. De gemeente neemt het personeel niet 
over. Voor 2022 is de afspraak dat er zoveel tijd zal worden genomen als nodig en dat er dan een 
opzegtermijn van twee maanden zal gelden. Kortom: het beheer is geregeld tot eind 2021, het gebruik is 
geregeld tot eind 2022. De wethouder zegt toe uiterlijk november meer duidelijkheid te geven. 
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5. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 15 juni 2021 en 22 juni 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 juni 2021 tot 23 juni 2021. 

Besluit raad:  
De raad neemt kennis van de informatie uit het college. 
 
Op verzoek van de heer Hageman wordt onderwijshuisvesting geagendeerd voor de volgende 
raadsvergadering. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 juni 2021) 

Besluit raad:  
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Investeringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE) beantwoording college 2e termijn 
      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:  
De heer Pieters dient een motie van treurnis in tegen het gehele college.  
Stemverklaringen: 
- Vellinga: LT wordt weliswaar verdrietig over de moeizame voortgang van het voorstel over GAE, maar 

vindt de motie te zwaar. 
- Van Es: GB is minder opgewekt dan LT en zal daarom de motie wel steunen. 
- Lubbers: de PvdA vindt dat de wethouder bij dit dossier de raad op meerdere momenten verkeerd heeft 

geïnformeerd, daarnaast vindt de PvdA dat het volledige college deze motie verdient, omdat zij veel 
beloofd heeft, maar weinig waargemaakt en veel voor zich uitgeschoven. PvdA steunt de motie. 

De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen tegen. 
 
Verschillende raadsleden doen een ordevoorstel om in deze vergadering geen besluit te nemen, maar 
nogmaals ervoor te zorgen dat schriftelijk alle informatie helder is, met name wat nu precies de betekenis 
van de lening van Oranjewoud is. Dat voorliggend voorstel gecombineerd wordt behandeld met het voorstel 
over de aandelenportefeuille in de eerstvolgende raadsvergadering als nieuw agendapunt met twee 
termijnen en besluitvorming. En dat er voor die vergadering nog getoetst of dan echt alle informatie helder 
is, zodat er een goede bespreking en ook besluitvorming kan plaatsvinden. Het ordevoorstel wordt unaniem 
aangenomen. 

 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 11 en 12      
De heer Bremer zal namens de Manege Laarwoud gebruik maken van het inspraakrecht bij agendapunt 11 
(Voorjaarsbrief). Mevrouw Jansen zal namens Museum de Buitenplaats gebruik maken van het 
inspraakrecht bij agendapunt 12 (Perspectievennota). 
 

10. Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2021 en Perspectievennota 2022 
Besluit raad:  
Het behandelvoorstel wordt ter kennisgeving aangenomen. 
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Punt 11 en 12 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart in de besluitvorming. De diverse 
ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl. 
 
11. Voorjaarsbrief 2021 
       Voorstel: 

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2021. 
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. 
3) Het incidentele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 95.000 in 2021 te onttrekken aan 

de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI) 
4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 187.000 voordelig (incidenteel) in 2021 ten gunste brengen van 

de ARGI. 
5) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van € 

49.875 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting 
6) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 

a. Een economisch krediet van € 150.000 voor het optimaliseren van de 
klimaatbeheerssingsystemen voor MFA’s en het gemeentehuis. De structurele kapitaallast van € 
11.875 ten laste te brengen van de ARGI. 

b. Een economische krediet van € 949.408 voor het vervangen/verbeteren van de riolering en 
verharding Westlaren. De structurele kapitaallast van € 30.856 te dekken uit de voorziening 
riolering. 

c. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen/verbeteren van de riolering 
Schoolhof. De structurele kapitaallast van € 2.083 te dekken uit de voorziening riolering. 

d. Een economische krediet van € 60.000 voor het vervangen van besturingskasten rioolgemalen. 
De structurele kapitaallast van € 4.750 te dekken uit de voorziening riolering. 

e. Een economische krediet van € 90.000 voor het klimaatbestendig maken Domineeskamp 
Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 2.925 te dekken uit de voorziening riolering. 

f. Een economisch krediet van € 60.000 voor ICT-maatregelen (het uitfaseren hardware oude 
servers). De structurele kapitaallast ad € 15.750 ten laste te brengen van de ARGI. 

g. Een economisch krediet van € 25.000 voor ICT-maatregelen (het vervangen van de firewall 
inrichting SIEM/SOC). De structurele kapitaallast ad € 6.250 ten laste te brengen van de ARGI. 

7) In te stemmen met mandateren van het college de bestemmingsreserve corona in te zetten op basis van 
een nog door het college vast te stellen integraal plan. Dit plan heeft als doel de negatieve consequenties 
van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken en/of om verdere negatieve consequenties te 
voorkomen. 

8) In te stemmen voor het continueren van het project taalhuis in 2021 een bedrag van € 27.950 beschikbaar 
te stellen uit de bestemmingsreserve participatie. 

9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2021 een bedrag van € 135.050 
beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid. 

10) In te stemmen voor de uitvoering van de ondersteuning van mensen in coronatijd een bedrag van € 
69.098 beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve corona. 

11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.       
Besluit raad:  
De heer Bremer maakt namens de Manege Laarwoud gebruik van het inspraakrecht. 
 
Motie 2021.22 Franke – Manege Zuidlaren 
Toezegging: Wethouder Kraaijenbrink gaat in onderhandeling met Manege Laarwoud met de insteek dat tot 
een oplossing wordt gekomen en zal over de voortgang hiervan de raad op de hoogte houden. 
De motie wordt ingetrokken naar aanleiding van de toezegging van de wethouder. 
 
Motie 2021.26 Kardol – Midlaren  
Stemverklaringen: 
- De heer Pieters: de VVD is geen voorstander voor het naar voren halen van projecten, maar zal voor de 

motie stemmen omdat dorpsbelangen Midlaren toezeggingen zijn gedaan die hiermee worden ingelost. 

https://raad.tynaarlo.nl/
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- De heer Kuipers: GroenLinks denkt dat met deze motie een korte klap kan worden gemaakt en stemt 
daarom voor deze motie. 

- De heer Van Es: GB sluit zich bij de woorden van de heer Kuipers aan. 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 2021.27 Dijkstra – Waar blijft de koffie? 
De motie wordt gewijzigd, de datum 22 september wordt vervangen door het jaar 2021. 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

       
12. Perspectievennota 2022 
       Voorstel: 
       De raad besluit de Perspectievennota 2022 vast te stellen als denkrichting voor het opstellen van de  
       conceptbegroting 2022, naast andere nog te ontvangen informatie. Uitgangspunt is een beleidsarme  
       begroting waarin vooralsnog terughoudend wordt omgegaan met zowel nieuw beleid als met bezuinigingen.  

 
Besluit raad:  
Mevrouw Jansen maakt namens Museum de Buitenplaats gebruik van het inspraakrecht. 
 
Toezegging: Wethouder Van den Born gaat uitzoeken of bij de begroting inzichtelijk kan worden gemaakt 
welk effect het stijgen van de OZB heeft op de herverdeling van het gemeentefonds. 
 
Amendement 2021.13 Dijkstra – Nog te ontvangen informatie 
Stemverklaringen: 
- De heer Pieters: de VVD vindt dat het besluit door dit amendement duidelijker wordt en stemt daarom 

voor. 
- De heer Van Es: DB sluit zich aan bij de woorden van de heer Pieters. 
Het amendement wordt aangenomen met 7 stemmen tegen (LT, CDA, CU) en de overige 16 stemmen 
voor. 
 
Amendement 2021.14 Middendorp en anderen – OZB 
Stemverklaringen: 
- De heer Vellinga: LT wil bij de begroting het recht behouden om aan de OZB-knop te draaien, de fractie 

zal dan ook verdeeld stemmen. 
- De heer Ririhena: GroenLinks heeft eerder al tegen een soortgelijke motie gestemd en zal ook nu tegen 

stemmen. 
- De heer De Jonge: CU wil het college ruimte geven de OZB te verhogen, maar wat hen betreft moet bij 

de begroting duidelijk worden hoe hoog de OZB uiteindelijk zal worden. 
Het amendement wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (Kloos, GroenLinks en CU) en de overige 17 
stemmen voor. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
13. Richting geven aan het Sociaal Domein 

Voorstel: 
4. 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 
ii. Uitvoering actieplan Geweld hoort nergens thuis 

Pijler 3: Veiligheid en Leefbaarheid met de volgende speerpunt: 
Investeren in maatschappelijke voorzieningen 
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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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. In te stemmen met de beschrijving van bovengenoemde beslispunten in bijgevoegde gewijzigde 
kadernota Sociaal Domein 2022-2026 ‘De kunst van het samen leven’ 

9. De inspraaknota kadernota Sociaal Domein vast te stellen 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

14. 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 volgende raadsvergadering. 

 
15. 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 volgende raadsvergadering. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:25 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 14 september 
2021 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


