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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 februari 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), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig:  
 
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:  
Agendapunt 10 (Cultuurhuis Eelde-Paterswolde) wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 
Op verzoek van mevrouw Kardol wordt ook agendapunt 11 (Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – 
Appartementen centrum’) doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 
 
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 26 januari 2021 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
De heer Hageman vraagt naar aanleiding van de besluitenlijst of de volgende raadsvergadering het 
afgevoerde punt van de VVD (informeren raad GAE) weer geagendeerd kan worden nu de vragen van 
GroenLinks hierover zijn beantwoord. Het open staan van deze vragen tijdens de vorige vergadering was 
de reden om het onderwerp toen van de agenda te halen. Dit wordt meegenomen naar het presidium. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Nieman maakt van de gelegenheid gebruik om namens de gehele raad de veegploegen van de 
gemeente van harte te bedanken voor het sneeuwvrij maken van de wegen en paden in de gemeente. 
 
De heer Nieman maakt gebruik van het vragenrecht. Hij stelt het college vragen naar aanleiding van 
klachten over kerosinedampen in de omgeving van Groningen Airport Eelde (GAE). Wethouder Wiersema 
legt uit waardoor de klachten over kerosinedampen ontstaan en dat er inmiddels contact is geweest met het 
vliegveld. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 19 januari 2021 en 26 januari 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 januari 2021 tot 27 januari 2021. 

Besluit raad: Er wordt kennisgenomen van de informatie. 
 
Op verzoek van de heer Van Os wordt de antwoordbrief van het college over uitgangspunten bij 
overeenkomsten met projectontwikkelaars geagendeerd voor bespreking in de volgende raadsvergadering. 
De heer Van Os zal dit agendapunt van een agenderingsverzoek voorzien. 
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7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 januari 2021) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De heer Ririhena merkt op dat er op de lijst punten staan die al afgehandeld zijn en vraagt hierop te letten 
bij het opschonen van de lijst. 

 
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) 2020 - Recreatieschap Drenthe 
      Voorstel: 
     - het besluit d.d. 17 november 2020 met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling   
       Recreatieschap Drenthe in te trekken.  
     - toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke     
       regeling na correctie.  
     - tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling na correctie. 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 10, 11, 12 en 13. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 

 
10. Cultuurhuis Eelde-Paterswolde: huisvesting bibliotheek (wordt nagezonden) 
      Voorstel: Wordt nagezonden. 

Besluit raad: Het voorstel is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 2 maart 2021. 
 
11. Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’ 
      Voorstel: 
      1.Het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging  
         beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen. 
      2 Samen met inwoners een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen in   
        het centrum van Eelde. 

Besluit raad: Het voorstel is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 2 maart 2021. 
 
12. Brief college budgetoverschrijding RUD (op verzoek van de fractie Leefbaar Tynaarlo) 

Behandeling raad:  
De voorzitter concludeert dat de raad niet gelukkig is met de besluitvorming over de verrekensystematiek 
van de RUD en het functioneren van de RUD. Over het functioneren van de RUD zullen het DB en de 
directeur worden uitgenodigd voor een raadstafel. Aan die raadstafel zal in ieder geval worden gesproken 
over het tijdelijk stopzetten van de gemeentelijke bijdrage, het overgaan naar een andere omgevingsdienst 
en het verbeterplan van de RUD. In het presidium zal de organisatie van deze raadstafel verder worden 
voorbereid. 

 
13. Ingekomen brief van Stadswerk: Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod gewasbeschermingsmiddelen 

openbare ruimte – model motie (op verzoek van de fractie GroenLinks) 
Behandeling raad:  
De wethouder geeft aan dat in Tynaarlo al jaren geen chemische middelen worden gebruikt in de openbare 
ruimte en dat het college ook niet van plan is dit in de toekomst te gaan doen. 

 
14. Motie vreemd aan de agenda – Warmtepompen 
      Verzoekt het college duidelijke regels te stellen aan het gebruik van deze installaties. Verder wordt het      
      college verzocht dat daar waar overlast ervaren wordt, handhavend op te treden.  

Besluit raad:  
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat wanneer de normen van het activiteitbesluit worden overschreden en 
dit volgens de meetsystematiek van de RUD kan worden bewezen, de gemeente handhavend zal optreden. 
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Naar aanleiding van deze toezegging trekt de heer Pieters de ingediende motie in. 
 
15. Motie vreemd aan de agenda – ‘Gemeenten in noodfonds’ 
     Verzoekt het bestuur van de VNG:  
      1. aan het kabinet over te brengen dat de gemeenten - in afwachting van de structurele verbeteringen in het         
          gemeentefonds en naast de compensatie voor de coronaproblematiek - een extra bedrag in het   
          gemeentefonds nodig hebben van minimaal 2 miljard euro voor 2021 en minimaal 2 miljard euro voor  
          2022,  

     2. tevens aan het kabinet te laten weten dat de gemeenten, zolang er onvoldoende structurele financiële     
         middelen zijn, geen nieuwe taken, ook niet de taken die nu al onderweg zijn richting de gemeenten,  
         kunnen oppakken,  

     3. tevens aan het kabinet te laten weten dat verder overleg met het Rijk – op alle niveaus - over nieuwe    
         taken zal worden opgeschort, als bij de meicirculaire niet blijkt dat gemeenten voldoende middelen krijgen  
         om de huidige taken uit te voeren, waardoor er tussen VNG en Rijk uitsluitend nog gesproken kan worden  
         over de onderwerpen die van belang zijn voor de kabinetsformatie, mede in te dienen op de ALV van de      
         Vereniging Nederlandse Gemeente op 12 februari 2021.  

Besluit raad:  
De motie wordt unaniem gesteund. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:00 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 2 maart 2021 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


