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Besluitenlijst van de digitale openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 februari 2022,  
20:00 uur, via het videovergadersysteem Pexip. 
 
Aanwezig: H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), J.H. Kamminga (VVD), R. Nijenbanning 
(VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), 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), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), G.J. de 
Jonge (CU) en E.B.A. Hageman (LGT) 
 
Afwezig: C.H. Kloos (LT) en K. Kuipers (GL) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, P. Vemer en H. Wiersema. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 25 januari 2022 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
De heer Wouterson vraagt wat de voortgang is van de uitvoering van de, op 16 juni 2020, aangenomen  
motie ‘fout geparkeerde fietsen in Zuidlaren’. Burgemeester Thijsen geeft aan dat foutparkeerders een  
waarschuwing krijgen. Door de coronapandemie wordt minder gereisd. Op het moment dat de bussen  
voller worden en er dus ook meer fietsen geparkeerd worden, zal er ook bekeurd gaan worden. De heer 
Wouterson vraagt of er in een publicatie op de gemeentepagina aandacht kan worden besteed aan de  
regels omtrent het parkeren van fietsen. Dat zegt de burgemeester toe.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de  
motie- en toezeggingenlijsten 

 
4. Vragenrecht 

Mevrouw Lubbers vraagt naar de stand van zaken rondom de plannen van Hof van Paterswolde oftewel de 
uitvoering van de motie van 15 december 2020 (Motie 2020.11 – ouderenhuisvesting) en de communicatie 
naar initiatiefnemers. Wethouder Vemer geeft aan dat er door de fractie CDA onlangs over dit onderwerp 
schriftelijke vragen zijn gesteld. In de beantwoording van die vragen zullen de vragen van mevrouw Lubbers 
worden meegenomen. De heer Franke vraagt om in de antwoordbrief ook aandacht te besteden aan de 
mogelijke gevolgen van het ‘Arrest van Didam’. Wethouder Vemer geeft aan dat de brief uiterlijk in week 9 
verstuurd wordt. De burgemeester heeft binnenkort een gesprek over de communicatie rond het project en 
zal mevrouw Lubbers na afloop bijpraten.    
In het presidium van 22 februari zal worden besproken hoe en wanneer het onderwerp terugkomt in de 
raad.  

5. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 januari 2022 en 25 januari 2022 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 januari 2022 tot 26 januari 2022. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 
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7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 januari 2022) 
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Deelname Veiligheidsregio Drenthe aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting 

waarborgfonds risicobeheer veiligheidsregio’ 
Voorstel: 

       Geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Veiligheidsregio Drenthe om deel te nemen aan de 
stichting risicobeheer veiligheidsregio’s en de stichting waarborgfonds risicobeheer veiligheidsregio’s. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
9.   Wijziging samenstelling vertrouwenscommissie burgemeester Tynaarlo 
       Voorstel:         
       De heer E.B.A. Hageman benoemen als lid van de vertrouwenscommissie burgemeester      

Tynaarlo. 
Besluit raad: Er zal schriftelijk worden gestemd over het voorstel.  
Toevoeging na afsluiting van de vergadering: In de periode tussen 16 februari en 22 februari 19.30 uur 
hebben de raadsleden het stembriefje kunnen inleveren. De stembriefjes zijn na het presidiumoverleg van 
22 februari geopend en geteld.  
Er zijn 16 stemmen uitgebracht, waarvan 10 stemmen voor benoeming en 6 stemmen tegen. Daarmee is 
het voorstel aangenomen met benoemingsdatum 8 februari.  

  
10. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8 en 11.     
      Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 
11. Brief college Advies Stimulansz n.a.v. brief WPDA over inkomstenvrijlating (op verzoek van  
      de fractie D66) 
      Besluit raad: 
      De heer Van den Boogaard dient de volgende moties in:  
      Motie 2022.4 

‐ aan uitkeringsgerechtigden die tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020  deeltijdwerk verrichten  de 
inkomstenvrijlating te laten toepassen 

‐ de kosten hiervan te dekken uit de re-integratiegelden  
     Motie 2022.5 

‐ De meedoenpremie per 1 januari 2021 voort te zetten. 
 
 Wethouder Vemer zegt toe bij de WPDA navraag te doen naar de consequenties van beide moties en zal  
 de raad hierover informeren. Op basis van deze toezegging worden de moties aangehouden.  
 
12. Motie vreemd aan de agenda - Onderzoek centrum voor palliatieve zorg      

- Te onderzoeken of binnen de gemeente Tynaarlo (in de gemeentelijke organisatie, huisartsen, 
thuiszorg, etc.) bovenstaande constateringen en overwegingen worden herkend; 

- Te onderzoeken of de komst van een palliatief centrum aansluiting vindt bij het bestaande zorgaanbod 
en daarbij de bestaande zorg kan ontlasten, versterken of verrijken; 

- Zich uit te spreken over een mogelijke (nog vorm te geven) samenwerking met initiatiefnemers; 
- Zich uit te spreken of de inzet van vrijkomend maatschappelijk vastgoed onderdeel kan zijn van deze 

samenwerking; 
- Dit onderzoek, in overleg met de Hanzehogeschool / RUG, te laten uitvoeren als afstudeeropdracht 

wanneer de organisatie hier op korte termijn geen ruimte voor kan vrij maken;. 
 Besluit raad: 
 Wethouder Wiersema zegt toe de raad per brief te informeren over de uitwerking van de motie; hoe wordt de 
 motie opgepakt, wie gaat wat doen. Daarna wordt een onderzoek gestart en de uitkomsten van het 
 onderzoek worden teruggekoppeld in de raad.   
 
 Stemverklaringen:  
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 De heer Dijkstra: Allereerst vindt de fractie PvdA het altijd goed om zorg waar het nodig is te verbeteren,   
 maar de fractie vindt het voorstel van het CDA niet in orde. De palliatieve zorg valt onder de 
 zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (WLZ) en daar heeft de gemeente gewoon geen taak in. 
 Bovendien is het merkwaardig dat hier lopende ontwikkelingen binnen het netwerk worden doorkruist met 
 een oplossing waarvan de heer Dijkstra nog niet zo zeker is dat die gewenst is door de deelnemende 
 partijen. De fractie PvdA zou willen voorstellen om eerst eens te gaan informeren waar eigenlijk behoefte 
 aan is. En dan vervolgens te zien welke bijdrage de gemeente kan leveren. Maar wel vanuit het perspectief 
 dat de gemeente een beperkt takenpakket heeft. Denk om de kosten voor het onderzoek. De fractie PvdA 
 stemt niet voor de motie.   
 De heer Hageman zal tegen de motie stemmen om twee redenen; de eerste is de inhoud van de motie, het 
 is geen gemeentelijke aangelegenheid. Het onderwerp is verschrikkelijk belangrijk maar laten we het vooral 
 daar laten waar het thuishoort. Op het moment dat men vervolgens bij de gemeente aanklopt dan zou de 
 gemeente het initiatief met open armen moeten ontvangen. Ten tweede vindt de heer Hageman het proces 
 van hoe deze motie tot stand is gekomen, ongepast.  
 De heer Franke: Wat de fractie van Leefbaar Tynaarlo betreft is deze motie overbodig. De heer Franke is 
 zich als geen ander bewust van de palliatieve zorg en in dat kader is de heer Franke het wel eens met de 
 heer Middendorp. Maar de heer Franke sluit zich aan bij de heer Hageman dat de motie beter had moeten 
 worden voorbereid. De fractie van Leefbaar Tynaarlo kan niet met de motie instemmen. 
 De heer Van der Meij: De fractie GroenLinks had liever gezien dat de motie zich beperkt had tot het 
 onderzoek maar zal desondanks voor stemmen.  
 De heer Van Es: Het gaat om een onderzoek, de fractie Gemeentebelangen herkent de problematiek die 
 zich afspeelt en de fractie zal voor de motie stemmen en zij wachten de resultaten van het onderzoek af.  
 De heer De Jonge: de fractie ChristenUnie vindt het een lastig verhaal. Aan de hand van de inhoud van de 
 motie en de toelichting van de wethouder lijkt dat nog niet één op één hetzelfde. Het lijkt erop dat er een 
 soort van vooronderzoek komt van het college en als dat zo is, daar gaat hij vanuit, dan stemt de heer De 
 Jonge voor.  
 
 De motie wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (LT, PvdA, LGT) en de overige 15 stemmen voor.  
 
13. Motie vreemd aan de agenda - Bevolkingsonderzoek naar longkanker 
       -    Het kabinet te verzoeken een bevolkingsonderzoek naar longkanker in te voeren. 
       -    Deze motie bij de Minister van VWS en de leden van de 2e Kamer bekend te maken.  
       -    Deze Motie rond 1 april 2022 naar de griffies van alle gemeenten in Nederland te versturen met het     
             verzoek deze onder de aandacht van de nieuwe gemeenteraad te brengen 
 Besluit raad: 
 Wethouder Wiersema geeft aan dat het college de motie ondersteunt. De heer Franke laat het aan het 
 college over om de beste weg te kiezen om de motie onder de aandacht te brengen van andere gemeenten.  
 
 Stemverklaringen:  
 De heer Pieters; de fractie VVD zal de motie steunen. De fractie ziet het belang van het 
 bevolkingsonderzoek en zal daarom deze motie steunen.  
 De heer Dijkstra: Bevolkingsonderzoek opstarten is een zaak van rijksoverheid en wetenschap en daar is op 
 het moment al de nodige aandacht voor. De fractie PvdA heeft er moeite mee dat de gemeenteraad als 
 actie- of pressiegroep wordt ingesteld. Zij zien steeds meer gebeuren dat onderwerpen die raden niet direct 
 aangaan  toch via raden landelijk worden uitgemeten. De fractie PvdA zal hun woordvoerder in de Tweede 
 Kamer dringend aanraden om toe te zien op het naleven op de afspraken die gemaakt worden over een 
 proef bevolkingsonderzoek. Gezien belang van het onderwerp heeft de fractie besloten om toch voor de 
 motie te stemmen maar de fractie pleit er dan wel voor om een eventuele brief naar aanleiding daarvan naar 
 de  overige gemeenteraden te sturen namens de hele gemeenteraad en niet de motie met bijlagen als 
 zodanig te verspreiden.  
 De heer Van Es: ook in dit geval herkent de fractie de problematiek en zal de fractie de motie steunen.  
 
 De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
14. Motie vreemd aan de agenda - Sluiting (kinder-)hartcentrum UMCG  
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      -  Een brandbrief op te stellen, gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan te    
         dringen op behoud van het (kinder-)hartchirurgie centrum in het UMCG; 
      -  Om alle Drentse gemeenten op te roepen deze brandbrief te ondersteunen; 
      -  Om aan te sluiten bij en contact te leggen met initiatieven in de Noordelijke provincies en gemeenten    
         om samen de handen ineen te slaan; 

 Besluit raad: De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
15. Sluiting 
 De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:06 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 maart 2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


