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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 juni 2019, 20:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. 
Ririhena (GL), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H. 
Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: N. Hofstra (VVD), A. Lubbers (PvdA) en J. van den Boogaard (D66) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : P. Koekoek 

 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 21 mei 2019 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijst 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving 
aangenomen. 

 
Dhr. Hageman maakt een algemene opmerking over de besluitenlijsten van de raad. Hem valt op dat bij het 
vragenrecht en bij door de raad geagendeerde onderwerpen verschillend om wordt gegaan met de 
verslaglegging. Soms worden vragen of antwoorden samengevat weergegeven en soms niet. Dhr. 
Hageman wil graag dat zowel vragen als antwoorden, of in ieder geval de uitkomst of strekking van het 
agendapunt voortaan samengevat worden opgenomen in de besluitenlijsten. De burgemeester zegt toe dat 
hier voortaan aandacht voor zal zijn. 

 
4. Vragenrecht 

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

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 14 mei 2019, 21 mei 2019 en 28 mei 
2019. 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 9 mei 2019 tot 28 mei 2019. 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Dhr. Pieters stelt een vraag over de verslaglegging van de bespreking van het Cultuurhuis in de 
collegevergadering van 28 mei. Hem valt op dat er bij het besluit staat dat er ingestemd is ‘onder 
voorwaarde dat het plan financieel haalbaar is’ en vraagt waarom dat nu wel zo benoemd wordt, terwijl dit 
bij andere besluiten niet gebeurt. Wethouder De Graaf legt uit dat de partners het inhoudelijk eens zijn 
geworden, maar dat het plan nog doorgerekend moet worden en dat daarom voor deze formulering is 
gekozen. Bij de begroting zal de uitwerking terugkomen en zal er een definitief besluit worden genomen. 
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7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 23 mei 2019) 
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Vaststelling bestemmingsplan Esweg 74 Eelde 
      Voorstel:  

1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de Zienswijzennota 
ontwerpbestemmingsplan Esweg 74 Eelde. 

2. Het bestemmingsplan Esweg 74 Eelde ongewijzigd vaststellen. Het bestemmingsplan bestaat uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPPHEsweg74-
0401, met de bijbehorende bestanden.  

3. Geen exploitatieplan vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Begraven in Tynaarlo 
      Voorstel: 
      1.Vaststellen van het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”, inclusief de daarin  
         genoemde voorstellen (zie ook: “Samenvatting van voorstellen uit beleidsstuk begraven in Tynaarlo:  
         ‘Terugblik & Toekomst’.” 
      2. Vaststellen van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tynaarlo 2019”. 
      3. Vaststellen van de volgende financiële aanpassingen en deze te verwerken in de verordening op de  
          Lijkbezorging: 
          a.     Het tarief voor urn ruimtes met circa € 500 te verlagen 
          b.     De prijs voor een urn nis te verlagen met circa € 500 
          c.     Het tarief wijzigen voor de huidige gebruikers bij het verlengen van een tweede urn ruimte. Het       
                 verlengen van de tweede urn ruimte vast te stellen op € 530 voor 10 jaar 
          d.     Het bedrag dat per graf voor onbepaalde tijd in rekening wordt gebracht vaststellen op € 80 per jaar.     
                 Dit in rekening te brengen vanaf het moment van overschrijven van het grafrecht naar een nieuwe       
                 rechthebbende 
          e.     Voor uitgifte van een graf voor een doodgeboren kind bij het muurtje op de Eswal een bedrag vast te     
                 stellen op € 270 voor een periode van 20 jaar en voor een verlenging van 10 jaar op € 110 
          f.      De kosten voor lijkschouwingen niet in rekening te brengen bij de rechthebbende en dit artikel te     
                verwijderen uit de verordening. 
          g.     28% van de totale lasten van het taakveld begraven toerekenen aan graven voor onbepaalde tijd en     
                dit bedrag niet meenemen bij de berekening van de kostendekkendheid 
          h.     Elke 4 jaar herijken hoeveel procent van het oppervlakte van de begraafplaatsen toe te rekenen is      
                 aan onbepaalde tijd graven 
          i.      De rekenkundige toerekening aan openbaar groen te laten vervallen. 
      4. Structureel € 105.000 beschikbaar stellen ten laste van het begrotingsresultaat (op basis van scenario 2  
          uit het beleidsstuk Begraven in Tynaarlo: “Terugblik & Toekomst”.) 

Besluit raad:  
Mw. Kardol, dhr. Van der Meij, dhr. Dijkstra en dhr. Van den Born leggen stemverklaringen af. Mw. Kardol 
roept het college op om een noodfonds of iets anders te regelen voor erfgenamen die een graf voor 
onbepaalde tijd erven, maar deze niet kunnen accepteren vanwege de kosten van €80 per graf per jaar. 
Volgens de voorzitter sluit dit aan bij wat wethouder Lammers de vorige vergadering heeft opgemerkt over 
het sociaal en betaalbaar houden van het begraafbeleid. De wethouder heeft toen gezegd dat de gemeente 
begraven mogelijk moet maken en dat er soms op individueel niveau bekeken moet worden of het beleid 
redelijk en billijk is. Wethouder Lammers bevestigt dat de oproep van D66 binnen deze opmerking past. 
Dhr. Van der Meij laat weten dat hem inmiddels buiten de vergadering voldoende duidelijk is gemaakt dat 
onbekende doden worden begraven en niet worden gecremeerd en dat de gemeente zich daarmee houdt 
aan de wettelijke voorschriften, daarmee kan GroenLinks instemmen met het voorstel. Dhr. Dijkstra roept de 
wethouder op om nog eens extra met dhr. Van Unen (inspreker in de vorige vergadering) in gesprek te 
gaan, maar geeft aan dat de PvdA instemt met het voorstel. Dhr. Van den Born geeft aan dat de CU blij is 
met het stuk en de gevoerde discussies, hij vertrouwt dat er bij begraven op kosten van de gemeente een 
goed gesprek met nabestaanden zal worden gevoerd over de keuze tussen begraven en cremeren en sluit 
zich aan bij de oproep van D66. De CU zal instemmen met het voorstel.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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10. Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen 
      Voorstel:   
      Vast te stellen in overeenstemming met het ontwerp dat vanaf 8 februari 2019 gedurende zes weken in  
      ontwerp voor de vaststelling ter inzage heeft gelegen: 

a. Het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Landgoed Den Dollard Oudemolen” met 
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPgravenDen Dollard-0401; 

b. Het besluit als bedoeld in artikel 40 van de Wet op de lijkbezorging tot aanwijzing van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Vries, sectie W nr. 1792, met een oppervlakte van ca. 100 m2, plaatselijk 
bekend Linthorst Homanweg 1 te Oudemolen, als bijzondere begraafplaats met maximaal 7 graven 
voor privégebruik. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
11. Aanwijzen gronden op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
    Voorstel: 

 1 Op grond van artikel 2 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) twee percelen in Vries  
    Zuid aan te wijzen als gronden waarop de Wvg van toepassing is, betreffende de gronden  
    kadastraal bekend als gemeente Vries, sectie T, nummer 1113, groot 5.590m² en gemeente  
    Vries, sectie T, nummer 1115, groot 17.310m², beide in eigendom bij Stichting Woonconcept,  
    een en ander zoals ook aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage. 
 2 De terinzagelegging van dit besluit zo spoedig mogelijk bekend te maken zoals genoemd in  
    artikel 7 Wvg, door bekendmaking in de Staatscourant en op de gemeentepagina van het  

       plaatselijk huis aan huis blad en op de website van de gemeente, mede te delen aan de  
       eigenaar en eventueel beperkt gerechtigden, het besluit voor een ieder gedurende zes weken  
       ter inzage te leggen in het gemeentehuis in Vries en het rechtsgevolg Wvg in te schrijven in het  
       gemeentelijk beperkingenregister. Daarnaast zal binnen drie jaren na dagtekening van dit  
       besluit tot aanwijzing de gemeenteraad voor de aangewezen gronden een structuurvisie of  
       bestemmingsplan vaststellen. 

 3 Voor het overige het college van Tynaarlo te belasten met de uitvoering van dit besluit conform  
    de Wvg en het Besluit voorkeursrecht gemeenten. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

12. Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 
      Voorstel:  
      Vaststellen verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden 2019. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
13. Instemmen met en uitvoering geven aan Ontwikkelplan Goede Basis 
      Voorstel: 

1. Instemmen met Ontwikkelplan ‘Goede basis’ 

2. Voor de zomer starten met de uitvoering van onderstaande punten uit het Ontwikkelplan: 
a. In het presidium het project Effectief Vergaderen starten 
b. Verder ontwikkelen van het vergadermodel, zoals omschreven in het hoofdstuk over 

Vergaderstructuur, oftewel: 

i. Voor een goede voorbereiding van raadsvergaderingen een vergadervorm creëren 

waarbij open met elkaar gesproken kan worden en waarbij inwoners, deskundigen en 

ambtenaren gemakkelijk en volwaardig kunnen meepraten 

ii. Betere uitvoering geven aan de voorstellen uit het raadsvoorstel van 12 juli 2016 

c. Deze verdere ontwikkeling van het vergadermodel uitwerken in een overleg tussen 

vertegenwoordigers van alle fracties, de voorzitter van de raad en de griffier. 

d. Verbeteren van de interactie tussen raad en inwoners, zoals omschreven in het hoofdstuk over 

Burgerparticipatie, oftewel: 

i. Experimenteren met vormen om in gesprek te komen met inwoners over onderwerpen 

die hen bezig houden, ook buiten het gemeentehuis 
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ii. Betere vormen van inspraak of gesprek creëren zodat inwoners hun visie over te 

nemen raadsbesluiten kunnen geven 

iii. Hierbij steeds werken vanuit het uitgangspunt: er moet ruimte zijn voor iedereen die 

mee wil praten en diegenen die meepraten moeten het gevoel hebben dat het zin heeft 

om dat te doen.  

      Opstellen van een handboek voor de raad, waarin alle gebruiken, procedures, afspraken en instrumenten        
      worden omschreven en bijgehouden en dit in beheer geven van het presidium. 

Besluit raad: Dhr. Hageman legt een stemverklaring af. De VVD zal instemmen, hoewel zij punt 1 
(instemmen met) eigenlijk te ver vindt gaan, liever hadden zij ‘kennisgenomen van’. Punt 2 vindt de fractie 
verder prima, dit punt is nog gewijzigd, maar het raadsvoorstel lijkt daarop niet te zijn aangepast. De VVD 
gaat er vanuit dat het besluit geldt en niet de passage over een maandelijkse raadsvergadering in de 
samenvatting van het raadsvoorstel. De voorzitter bevestigt dit.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
14. Vaststelling bestemmingsplan Groote Veen Eelde, herziening maatschappelijke kavel 
      Voorstel:  
      1. Instemmen met de beantwoording van de zienswijze conform de Zienswijzennota. 
      2. Het bestemmingsplan ‘Groote Veen Eelde, herziening maatschappelijke kavel’ als vervat in 
          de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHerzGVmaatvoorz-0401 
          gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de beantwoording van de zienswijze. 
      3. Geen exploitatieplan vaststellen. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
15. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 12, 13, 14, 16,17, 18 en 19 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 
 

16. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2019  
    Voorstel:  
    1. De grondexploitaties per 1 januari 2019 van de volgende projecten vaststellen: 

- Ter Borch 
- Zuidoevers 
- Groote Veen 
- Donderen 
- Bedrijventerrein Vriezerbrug 
- Businesspark Ter Borch 

   2. Kennisnemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties  
       per 1 januari 2019; 
   3. Instemmen met het afsluiten van het project Oude Tolweg Zuid per 31 december 2018. 

Besluit raad: Wethouder De Graaf zegt toe dat de volgende keer meer aandacht zal worden 
besteed aan de marktanalyse.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
17. Voorontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren 
    Voorstel:    
    1.  Instemmen met de ‘Inspraaknota voorontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50  
         Midlaren’ en de voorgestelde wijzigingen door te voeren in het ontwerpbestemmingsplan;    
    2. Het ontwerpbestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren vrij te geven voor de terinzage-      
        legging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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18. Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel Groningerweg naar sluis De Punt en Vrieserweg. 
      Voorstel: 
      1.  A Een economisch krediet van € 200.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de  
              fietssnelweg; 
           B Dit dekken voor een bedrag van € 100.000 uit de BDU-subsidie 
           C De structurele kapitaallasten van de resterende bijdragen van €100.000 ten bedrage  
              van €3.500 dekken binnen het structureel budget voor onderhoud wegen. 
       2.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

Besluit raad: Wethouder Lammers zegt toe dat de raad een kaart toegestuurd zal krijgen 
waarop duidelijk wordt over welke wegdelen dit voorstel precies gaat, op deze kaart zal ook te 
zien zijn welke andere fietspaden moeten worden aangesloten op de fietssnelweg. Ook zegt de 
wethouder toe de suggestie om bermen te gebruiken voor biodiversiteit mee te nemen in het 
projectteam, maar hij wil geen harde toezeggingen over de uitkomsten daarvan doen. 
Toezegging wethouder inzaaien van bermen/biodiversiteit bevorderen.  
 
Dhr. Dijkstra doet het ordevoorstel om de tweede termijn van de bespreking en de 
besluitvorming naar de volgende vergadering te verplaatsen. Het voorstel wordt verworpen met 
6 stemmen voor (VVD, GB en PvdA) en 14 stemmen tegen (overige fracties). 
 
Het agendapunt zal voor besluitvorming worden geagendeerd in de raadsvergadering van 25 
juni 2019. 

 
19. Brief college voortgang Participatietraject centrum Zuidlaren (op verzoek van de fractie VVD) 

Behandeling: Er worden vragen gesteld over de oorzaken van de vertraging van het 
participatietraject voor het centrum van Zuidlaren. Wethouder Vemer legt uit dat de vertraging 
onder andere veroorzaakt is doordat het traject een voor Tynaarlo nieuw traject is, het college 
flexibiliteit in dit traject voorstaat en de betrokkenheid van inwoners en anderen nog groter is 
dan al verwacht. De wethouder geeft daarnaast aan dat het college baalt van de vertraging, 
maar blij is met de grote betrokkenheid en dat de raad op 1 oktober verder bijgepraat zal 
worden. 

 
20. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:30 uur. 
 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019. 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


