Besluitenlijst van de digitale openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 maart 2022, 20:00 uur,
via het vergadersysteem 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), 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) (vanaf 20:50u), T.A.H. Dijkstra
(PvdA), A. Lubbers (PvdA), G.J. de Jonge (CU) en E.B.A. Hageman (LGT)
Afwezig: C.H. Kloos (LT)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: R.J. Puite / B. Slofstra (vanaf agendapunt 14)

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. De voorzitter staat een moment
stil bij de situatie in Oekraïne. Wij hebben met afschuw kennisgenomen van de aanval door het Russische
regime op Oekraïne. De levens van zoveel onschuldige mensen, die met zijn allen in vrede willen leven,
gaan ons aan het hart. Onze gedachten zijn bij een ieder die zich betrokken voelt bij deze oorlog of die hier
slachtoffer van is, specifiek de inwoners van onze gemeente. Wij benadrukken dat we te allen tijde bereid
zijn en klaar staan, om de Oekraïense bevolking de helpende hand te bieden.
2. Vaststellen van de agenda
Besluit raad:
De heer Dijkstra: de PvdA trakteert vandaag om aandacht te vestigen op het feit dat het vandaag
internationale vrouwendag is en aandacht te vragen voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
De PvdA dient een motie vreemd aan de agenda in, met onderwerp ‘Help mee de loonkloof te
dichten’.
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 februari 2022 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de
motie- en toezeggingenlijsten.
4.

Vragenrecht
De heer Kuipers stelt de volgende vragen:
1) Wat is de status van het onderzoek wat uitgevoerd zou worden n.a.v. de discussie over een pilot met
een blauwe zone in Zuidlaren? Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat het college de raad een voorstel zal
doen voor het uitvoeren van een professioneel onderzoek. Dit voorstel komt in de eerste of tweede raad na
de verkiezingen op de agenda.
2) Meert moand, streektoal moand. Welk boekje krijgen de basisscholen dit jaar? Wethouder Gopal geeft
aan dat de basisscholen een boekje ontvangen van schrijver Harm G. Sijnstra met de titel Kabouter
Prugelie en de prins die zeuk is.
3) Is de wethouder bereid om met de omwonenden en andere inwoners in gesprek te gaan om tot een
daadwerkelijke afsluiting van de kleine brink in Zuidlaren te komen? Wethouder Wiersema zegt toe dat er bij
aanwonenden en ondernemers geïnformeerd gaat worden hoe men aankijkt tegen een hydraulische
afsluiting. Daarna zal naar de raad terug worden gekomen met een voorstel voor de kosten.
De heer Middendorp stelt vragen over de brief Beantwoording raadsvragen voortgang woningbouwrealisatie
Bladergroenschoollocatie Paterswolde d.d. 1 maart (z 1276401). Wethouder Kraaijenbrink zegt toe binnen
twee weken een terugkoppeling te geven over contact met Ministerie van BZK, de gemeente Ridderkerk en
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de provincie Drenthe en de raad te informeren over wat nog nodig is om een besluit te nemen om de
ruimtelijke procedures te starten. Het college nog steeds ouderenhuisvesting in de vorm van een
Knarrenhof. Verder geeft de wethouder aan dat er zeker drie keer een ambtelijk overleg is geweest met het
Impulsteam van de Provincie Drenthe.
De heer Pieters stelt vragen over de eerder voorgenomen vergunning voor het houden van een autorally.
Burgemeester Thijsen geeft aan dat het feit dat het flora en fauna onderzoek voor de deadline niet gereed
was, aanleiding was om geen vergunning te verstrekken. Er zou dan geen tijd overblijven voor een
eventuele bezwaarprocedure voor inwoners. Burgemeester Thijsen wijst de raad erop dat conform het
huidige evenementenbeleid autorally’s in de gemeente mogelijk zijn. De raad kan ervoor kiezen om het
huidige evenementenbeleid te evalueren.
De heer Franke stelt – mede namens de heer De Jonge – vragen over de verkeerssituatie in Midlaren. De
nieuwe situatie wordt als zeer onveilig ervaren en er is reeds een ongeluk gebeurd met de betonnen
obstakels. Er moet acuut actie worden ondernomen.
De fractie Leefbaar Tynaarlo heeft eerder schriftelijke vragen gesteld. Wethouder Wiersema geeft aan dat
de antwoordbrief klaar ligt voor verzending. Zij zegt toe op korte termijn te kijken naar de belijning en kleur
van de obstakels.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 1 februari 2022, 8 februari 2022 en 15
februari 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 januari 2022 tot 23 februari 2022.
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 februari 2022)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdstraat 7 te Zeijen
Voorstel:
1. De raad besluit het bestemmingsplan Hoofdstraat 7 te Zeijen, als vervat in de bestandenset met de
planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHoofdstr7Zeyen-0401 ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit raad:
Stemverklaring:
De heer Van Os zegt dat dit voorstel een mooi voorbeeld is van hoe op basis van de bestaande regelingen
creatieve oplossingen kunnen worden verzonnen om de woningbouw in onze gemeente te stimuleren, op
een mooie en inpasbare manier en hij ziet graag meer voorbeelden tegemoet.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9. 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 2022.4 wordt aangehouden.
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Motie 2022.5
De meedoenpremie per 1 januari 2021 voort te zetten.
Motie 2022.5 wordt unaniem aangenomen.
10. Inspreken inwoners (betreft inspraak voor agendapunt 8)
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
11. 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:
Stemverklaringen
De heer Van der Meij geeft aan het proces erg slecht is gelopen en dat hij wil voorkomen dat het een
unaniem besluit zal zijn en dat is de belangrijkste reden om tegen te stemmen.
De heer Dijkstra: het resultaat telt, zeggen ze dan, zand erover en daarom stemt de fractie Pvda voor.
De heer Hageman geeft aan dat zijns inziens het eerder genomen besluit moet worden ingetrokken.
Daarnaast zal de heer Hageman tegen stemmen om het punt te maken dat het proces erg slecht is
verlopen en onvoldoende is.
De heer Franke wil Jos van den Bogaard als collega in de intergemeentelijke werkgroep GR-en bedanken
voor het lef wat hij heeft getoond om dit zo aan de orde te stellen, het is een beladen onderwerp geworden.
Hij is blij dat de colleges hebben erkend dat het anders had gemoeten. De heer Franke wijst erop – net als
de heer Nijenbanning- dat de werkgroep beter en eerder betrokken had moeten worden. Ondanks het
proces zal de fractie Leefbaar Tynaarlo voor stemmen.
Het besluit van de raad d.d. 25 januari 2022 op bovengenoemd voorstel wordt ingetrokken.
Onder de toezegging uit de brief van de bestuurders van de NMD d.d. 8 februari 2022 dat in artikel 3,
tweede lid: ‘Onder het sociale domein verstaan we met dit artikel alléén activiteiten die vallen onder de
reikwijdte van de WMO en de Jeugdwet én die betrekking hebben op de aan NMD-samenwerking
toebedeelde werkzaamheden.’ En de toezegging van de burgemeester dat de raden betrokken worden bij
de evaluatie van de regeling en het eventueel schrappen van artikel 3, lid 2,
wordt het voorstel aangenomen met 2 stemmen tegen (Van der Meij en Hageman) en 20 stemmen voor.
12. Motie vreemd aan de agenda - help mee de loonkloof te dichten.
- te onderzoeken:
o of er sprake is van een loonkloof onder de werknemers van de gemeente Tynaarlo;
o hoe groot deze eventuele loonkloof is;
o welke factoren deze loonkloof verklaren;
- de resultaten van dit onderzoek voor 1 augustus 2022 aan de gemeenteraad te doen toekomen
Besluit raad:
De motie wordt unaniem aangenomen.
13. Schorsing om 21.35 uur van de openbare vergadering.
14. Aanwijzen raadsgriffier
Voorstel:
Mevrouw R.J. Puite met ingang van 8 maart 2022 aan te wijzen als griffier.
Besluit raad:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:10 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 april 2022

De voorzitter,

De griffier,
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