Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 juli 2019, 13:00 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) (vanaf 13.18u, tijdens agendapunt 9), 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), 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), 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, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: 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 25 juni 2019 en kennisnemen van de
motie- en toezeggingenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de motie- en toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving
aangenomen.
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 18 juni 2019 en 25 juni 2019.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 juni 2019 tot 26 juni 2019.
De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 juni 2019)
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8.

Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10 en 11
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.

9. Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2019 en Perspectievennota 2019
Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel.
Besluit raad: De procedure wordt ter kennisgeving aangenomen.
Punt 10 en 11 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart in de besluitvorming. De diverse
ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl.
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10. Voorjaarsbrief 2019
Voorstel:
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 mei
2019;
2. Het incidentele voordeel 2019 van € 224.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote
Investeringen (ARGI);
3. Het incidentele nadeel 2020 van € 30.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote Investeringen
(ARGI);
4. Het structurele nadeel van € 92.000 vanaf 2020 opnemen in de meerjarenbegroting;
5. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
A. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan met € 81.644 en de bijbehorende
extra kapitaallasten van € 2.858 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
B. Ophogen van het economisch krediet Vervanging Riool Oranjelaan Wegen met € 310.000 en de
bijbehorende extra kapitaallasten van € 10.850 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
C. Het maatschappelijk krediet baggeren vijvers op te hogen met € 273.365 en de bijdrage derden op te
hogen met € 563.165. Per saldo ontstaat een lagere onttrekking aan de voorziening riolering.
D. Ophogen van het economisch krediet (Ver)nieuwbouw OBS de Westerburcht met € 377.043 en de
bijbehorende extra kapitaallasten van € 13.668 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
E. Ophogen van het economisch krediet Nieuwbouw OBS Centrum/OBS Eelde met € 80.000 en de
bijbehorende extra kapitaallasten van € 2.900 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
F. Ophogen van het economisch krediet Visio de Brink met € 320.000 en daarnaast een bijdrage van
derden opnemen van eveneens € 320.000.
G. Ophogen van het economisch krediet KCA depot Zuidlaren met € 30.500 en de bijbehorende extra
kapitaallasten van € 1.220 ten laste te brengen van het taakveld afval.
H. Het bestedingsdoel van het economisch krediet Sporthal Groote Veen te verbreden met de
aanschaf van inrichting van de kantine en sportinventaris.
6. Instemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten:
A. Een economisch krediet van € 110.000 voor het vervangen van beschoeiing van de vijver
Meerkoetlaan Paterswolde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 3.850 te dekken
binnen het taakveld riolering.
B. Een economisch krediet van € 47.000 voor het vervangen en verplaatsen van het rioolgemaal
Oranjepolder en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 te dekken binnen het
taakveld riolering.
C. Een economisch krediet van € 174.500 voor het vervangen van riolering aan de Smedinge en de
bijbehorende structurele kapitaallasten van € 6.108 te dekken binnen het taakveld riolering.
D. Een economisch krediet van € 63.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte aan de
Smedinge en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 2.205 ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.
E. Een economisch krediet van € 75.000 voor levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden aan
zes bruggen en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 8.625 ten laste te brengen van het
budget vervangen kunstwerken.
F. Een economisch krediet van € 120.000 voor het vervangen van vijf houten loop-/fietsbruggen te
Eelde en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 4.200 ten laste te brengen van het budget
vervangen kunstwerken.
G. Een economisch krediet van € 50.000 voor het vervangen van een houten loop-/fietsbrug te Zeegse
en de bijbehorende structurele kapitaallasten van € 1.750 ten laste te brengen van het budget
vervangen kunstwerken.
H. Een maatschappelijk krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van
milieudossiers en hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen en ten laste te brengen van de
ARGI.
7. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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11. Perspectievennota 2019
Voorstel:
De perspectievennota 2019 vaststellen, als kader voor de op te stellen begroting 2020.
Besluit raad:
Toezeggingen:
- Kraaijenbrink: nog een keer communiceren over wat in brede zin nu de stand van zaken in het centrum
van Eelde precies is. In hoeverre is het centrum af en wat moet er nog gebeuren om het af te krijgen?
- Gopal: het vrijwilligersfeest van Trias voor alle vrijwilligers in de gemeente open stellen, niet alleen voor
de vrijwilligers van Trias.
- Gopal: verkennen of er behoefte is aan de inzet van een energiecoach
- Gopal en Thijsen: waar mogelijk het gebruik van wegwerpplastic in de gemeente beperken, ook op
evenementen.
- Lammers: afvalscheiding voor de gemeentelijke organisatie zo snel mogelijk invoeren.
- Lammers: in het uitvoeringsprogramma biodiversiteit dat najaar 2019 komt, het voorstel ‘openbare
snoepwinkels’ (gemeentelijk groen beplanten met fruitbomen en –struiken) meenemen. Dit is geen
toezegging dat dit er ook direct gaat komen, maar wel dat over de mogelijkheden nagedacht wordt en
deze worden meegenomen in het programma, zodat hierover in het najaar gediscussieerd kan worden.
- Vemer: schriftelijk antwoord op de vraag welke concrete maatregelen het nieuwe college heeft
genomen ten opzichte van voorgaande colleges om van Tynaarlo een MKB-vriendelijker gemeente te
maken en welke concrete acties er worden genomen voor ZZP’ers.
- Thijsen: in de begroting voor 2020 een voorstel voor een nieuwjaarsreceptie inclusief kosten opnemen.
- De Graaf: schriftelijke antwoord op de vraag welke concrete maatregelen worden/zijn genomen voor de
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in 2019.
- De Graaf: in overleg gaan met corso over eventuele ruimteproblemen voor de bouw van corsowagens.
- Kraaijenbrink: onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het inkoopbeleid van de gemeente ten
aanzien van levensmiddelen meer lokaal en biologisch te maken.
- Thijsen: brief met schriftelijke antwoorden op de drie vragen over de bibliotheek naar de raad sturen:
 In het kader van bezuinigingen op de bibliotheek is gekeken naar lagere huisvestingslasten, die
lijken nu niet omlaag te gaan. Is dat realistisch en in hoeverre brengt dit de bezuinigingen in
gevaar?
 Leidt dit er eventueel toe dat er een vestiging van de bibliotheek moet sluiten?
 Laten we het dorpshuis in Eelde nu opknappen voor een voorziening die misschien binnenkort wel
verkleind of verdwijnt?
 Weet het college zeker dat Trias met alle gebruikers van het dorpshuis in Eelde goede afspraken
heeft gemaakt over het gebruik nadat de bibliotheek zijn intrek heeft genomen?
Deze brief wordt uiterlijk 5 september naar de raad gestuurd, zodat deze door het presidium
geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering van 24 september of 8 oktober. In afwachting van
deze brief worden er geen onomkeerbare besluiten genomen.
- Vemer: mystery guest inzetten voor verbetering gemeentelijke dienstverlening.
- De Graaf en Gopal: er zal gekeken worden hoe meer ken- en stuurgetallen kunnen worden toegevoegd
aan de rapportages richting de raad.
Amendement 1 Rentepercentage (LT en D66)
Unaniem aangenomen
Motie 1 Natuurinclusieve landbouw (GroenLinks)
De motie wordt aangehouden
Motie 2 GAE (GroenLinks)
De motie wordt ingetrokken
Motie 3 Verbreden mogelijkheden kleine windmolens (D66)
De motie wordt ingetrokken
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Motie 4 Aanplanten bomen Tynaarlo (D66 en CDA)
De motie wordt unaniem aangenomen

Motie 5 Verbod wegwerpplastic (CDA) – gewijzigd
Stemverklaring Franke: Leefbaar Tynaarlo is het CDA dankbaar dat het verbod uit de motie is gehaald en
kan daardoor instemmen met de motie.
De motie wordt unaniem aangenomen
Motie 6 Beweegvriendelijke ruimten (CDA)
De motie wordt ingetrokken
Motie 7 Introduceren streefwaarden (PvdA)
Stemverklaringen:
Vellinga: Leefbaar Tynaarlo is het eens met de strekking van de motie om zaken cijfermatig meer inzichtelijk
te maken richting, maar het gaat de fractie te ver om dat op dit moment in te voeren en de fractie vindt het
op dit moment voldoende dat de wethouder heeft toegezegd hiernaar te willen kijken, hoewel deze
toezegging vrij zacht is.
Hageman: de VVD sluit zich aan bij de woorden van Vellinga. De VVD vindt het goed om meer kengetallen
op te nemen, de toezegging is weliswaar wat zacht, maar de fractie vindt de motie te eng geformuleerd.
Wiersema: het CDA sluit zich ook aan bij de woorden van Vellinga.
Kuipers: GroenLinks sluit zich daar ook bij aan.
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (CU, PvdA, GB en D66) en 15 tegen (GroenLinks, CDA,
VVD en LT).
Motie 8 Inzet energiecoaches (PvdA) – gewijzigd
Stemverklaringen:
Vellinga: Ondanks dat Leefbaar Tynaarlo vindt dat er integraal naar het onderwerp duurzaamheid moet
worden gekeken, vindt de fractie dit toch een erg goed voorstel en gelooft zij ook in de werking ervan.
Wiersema: Het CDA zal de motie steunen.
De motie wordt unaniem aangenomen
Motie 9 Subsidie opstartkosten ‘De Aanloop’ (PvdA en CDA)
Stemverklaringen:
Kardol: D66 heeft bij het voorstel nog te veel vragen om ermee in te kunnen stemmen.
Van den Born: CU vindt het te kort door de bocht om zomaar extra geld te vragen terwijl er tekorten zijn.
Kloos: LT zal voor stemmen, dhr. Kloos geeft aan zelf ook ouder te worden en op een gegeven moment de
raadscollega’s te moeten missen, hij zal op dat moment blij zijn met een dergelijke voorziening.
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (CU, VVD en D66) en 15 stemmen voor (CDA, PvdA,
GB, GroenLinks en LT).
Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 19:45 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 september
2019

De voorzitter,

De griffier,
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