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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 28 januari 2020, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: 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), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena 
(GL), S. Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), 
K. Knot (CDA), H. Wiersema (CDA) (aanwezig tot en met haar afscheid, agendapunt 17), P. van Es (GB), J.H. 
Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en H.L. Middendorp (CDA) (aanwezig vanaf zijn 
benoeming, agendapunt 18) 
 
Afwezig: C.H. Kloos (LT), K. Kuipers (GL) en H. van den Born (CU) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers (aanwezig tot en met 
zijn afscheid, agendapunt 15), J.E. de Graaf en H. Wiersema (aanwezig vanaf haar benoeming, agendapunt 
16). 
 
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, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Besluit raad: De heer Vellinga stelt voor om naar aanleiding van de raadstafel van 14 januari agendapunt 8 
(Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie) te verplaatsen naar de raadsagenda van 25 februari 
en op 11 februari hierover eerst nog een raadstafel te organiseren. Het voorstel wordt aangenomen met 5 
stemmen tegen (VVD en de heer Van Os) en de overige stemmen voor. De agenda wordt aldus gewijzigd 
vastgesteld. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 december 2019 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden ter 
kennisgeving aangenomen. 

 
Mevrouw Kardol vraagt hoe het staat met de uitvoering van de motie 'aanplant bomen' en waarom deze van 
de motielijst is verdwenen. Wethouder Lammers geeft aan dat de motie wordt uitgewerkt door in het nu 
bezig zijnde plantseizoen 250-280 bomen te planten en hier verder op terug te komen in de nota 
biodiversiteit. De voorzitter geeft daarnaast aan dat op de motielijst van 17 december 2019 is aangegeven 
dat deze motie is verplaatst naar de langetermijnagenda. Hij geeft daarnaast aan dat de voortgang van 
moties zal worden meegenomen in de reguliere P&C-stukken. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Pieters, de heer Dijkstra en de heer Ririhena maken gebruik van het vragenrecht. 
 

De heer Pieters en de heer Dijkstra stellen vragen over de ontwikkelingen op het Dennenoordterrein in 
Zuidlaren. Zij vragen of de ontwikkelingen binnen de vigerende bestemmingsplannen passen, of deze zijn 
tegen te houden en hoe het college omgaat met de veiligheid en de gevoelens van onveiligheid bij 
inwoners. De heer Thijsen geeft aan dat de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan passen, dat er 
geen besluitvorming nodig is en dus geen wettelijke mogelijkheden zijn om de ontwikkelingen tegen te 
houden. De gemeente kan wel in gesprek gaan met de initiatiefnemers. Voor de veiligheid is al langere tijd 
veel aandacht bij en intensief overleg met zowel Lentis als de politie en de gemeente. De heer Thijsen licht 
toe welke veiligheidsmaatregelen zijn en worden genomen. 
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De heer Thijsen zegt toe dat er nog twee informatiebijeenkomsten komen voor inwoners en raadsleden en 
dat er een meldpunt komt voor klachten en zorgen. 

 
De heer Ririhena stelt vragen over de jaarwisseling. De heer Ririhena verwijst naar een artikel in de krant 
waarin wordt gezegd dat de burgemeester tegen een vuurwerkverbod in Tynaarlo is. Hij wil vervolgens 
weten of de burgemeester goed geciteerd is, of dit een collegestandpunt is, hoe zich dit verhoudt tot de 
VNG-brief over vuurwerkverboden en hoe zich dit verhoudt tot het feit dat Tynaarlo de hoogste kosten aan 
vuurwerkschade heeft van alle Drentse gemeenten. De heer Thijsen nuanceert de vuurwerkschade en de 
VNG-brief. Daarnaast geeft hij aan dat het probleem niet wordt opgelost door een lokaal vuurwerkverbod en 
dat dat het standpunt is van de burgemeester van Tynaarlo. 

 
Voorzitter Lubbers oppert om in het presidium te bespreken hoe het onderwerp vuurwerk verder kan 
worden besproken in de raad. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10 december 2019, 17 december 2019, 
24 december 2019, 7 januari 2020 en 14 januari 2020 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 5 december 2019 tot 16 januari 2020. 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 januari 2020) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Op verzoek van de heer Knot wordt brief 312 ‘Voortbestaan theater De Kimme’ geagendeerd voor 
bespreking in de volgende raadsvergadering. 

 
8. Verordening kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen gemeente Tynaarlo 2019 
      Voorstel: 
      De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Tynaarlo 2019 vast te stellen 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
9. Opheffen openbaarheid 2 parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te Zuidlaren 
      Voorstel: 
      2 parkeerplaatsen gelegen aan de Kerkstraat te Zuidlaren - conform bijgaande   situatietekening - aan de  
      openbaarheid te onttrekken. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
10. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid en Omgevingsvisie 
      Voorstel:  
      Mevrouw. A. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep  
      Duurzaamheid. 
      De heer D. van der Meer (D66) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Duurzaamheid. 
      De heer H.L. Middendorp (CDA) benoemen als lid raadswerkgroep Omgevingsvisie.      

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
In een volgend raadsbesluit over wijzigingen in raadswerkgroepen zal ook worden aangegeven wie de 
raadswerkgroepen verlaten, zodat het niet lijkt alsof de raadswerkgroepen alleen maar groeien. 

 
11. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 13 t/m 15  
Mevrouw Hut maakt gebruik van het inspreekrecht bij agendapunt 14 
 

12. Brief recreatieschap aan de gemeenteraad d.d. 12 september 2019 
De stand van zaken van de ingediende zienswijze wordt besproken. 
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13. Visie bibliotheek 2020 – 2024 

     Voorstel:      
      1. Instemmen met de notitie “bibliotheek 2020-2024”;  
      2. Onderwerp bibliotheek 2020-2024 en bijbehorende subsidiëring betrekken bij integrale         
          afweging van de Perspectievennota 2020 (begroting 2021 e.v.).  

Besluit raad:  
Wethouder Gopal zegt toe de volgende vraag van de heer Van der Meij schriftelijk te 
beantwoorden: 

 In het hoofdstuk: De bibliotheek in woorden en cijfers, onder vestigingen staat in de 2e 
regel: De basisinfrastructuur voor de drie vestigingen bedraagt 486.000…… 
o Over welke basisinfrastructuur hebben we het hier?  
een gemeentelijke-? de culturele- ? de Kennis - ? 
o Is de 486.000 een bedrag in Euro’s? Zo ja waarom wordt dat dan hier genoemd? Het 
komt verder in de notitie nergens voor, dus wat is de bedoeling van het hier plaatsen van dit 
bedrag? 
 
De heer Pieters stelt voor om de tweede termijn van de bespreking te verplaatsen naar de 
volgende raadsvergadering. Dit voorstel wordt aangenomen met 9 stemmen tegen (LT, CDA 
en D66) en de overige stemmen voor. 
 
De bespreking wordt voortgezet in de raadsvergadering van 25 februari 2020. 

 
14. Aanvraag subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord 
    Voorstel:  
   1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 390.000,- voor het verstrekken van een 

subsidie aan CGN voor de aanleg van glasvezel in witte gebieden binnen onze gemeente. 
   2. Een marktconforme lening te verstrekken aan CGN van € 258.075,- voor de aanleg van 

glasvezel in de grijze gebieden binnen onze gemeente. 
   3. De kosten van de te verstrekken subsidie van € 390.000,- te dekken uit incidenteel nieuw 

beleid 2020 (Aanleg Glasvezel Buitengebied). 
   4. De structurele rentelasten uit het beschikbaar stellen van de lening van € 258.075,- te dekken 

door voor de lening een marktconforme rentevergoeding in rekening te brengen. 
   5. Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging. 

Besluit raad:  
Mevrouw Hut maakt gebruik van het inspreekrecht als directeur/bestuurder van Coöperatie 
Glasvezel Noord. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
 

15. Afscheid Wethouder de heer J.H. Lammers 
Er wordt afscheid genomen van wethouder Lammers. Hij heeft te kennen gegeven te willen stoppen in 
verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 
16. Benoeming en beëdiging wethouder 
      Artikel 41a van de Gemeentewet geeft aan dat wethouders, alvorens deze “hun“ functie kunnen uitoefenen,     
      in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen. 

Besluit raad:  
Mevrouw Wiersema wordt benoemd tot wethouder na een schriftelijke stemming waarbij acht stemmen 
tegen, elf stemmen voor en een blanco stem worden uitgebracht. Zij legt vervolgens de eed af. 

 
17. Afscheid raadslid mevrouw H. Wiersema 

Vanwege haar benoeming tot wethouder wordt er afscheid genomen van mevrouw Wiersema als raadslid. 
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18. Benoeming en beëdiging raadslid 
      Voorstel: Toelating en beëdiging nieuw raadslid fractie CDA in de vacature mevrouw H. Wiersema 

Besluit raad:  
De heer Middendorp wordt benoemd tot raadslid, nadat de commissie geloofsbrieven, bestaand uit de heer 
Van Es, de heer Vellinga en de heer Nijenbanning, positief verslag heeft uitgebracht. Hij legt de eed af. 

 
19. Beëdiging lid steunfractie 

Voorstel: mevrouw E. Koekoek-Mulder als lid van de steunfractie CDA beëdigen. 
Besluit raad:  
Mevrouw Koekoek wordt benoemd tot lid van de steunfractie van het CDA en legt de eed af. 

 
20. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:50 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 februari 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


