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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 mei 2022, 20:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo), C.H. Kloos (Leefbaar 
Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J.J. Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu), 
A. Idsingh (Tynaarlo Nu), H.P. van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (GroenLinks), W.J. Nieman 
(GroenLinks), M.A. Ririhena (GroenLinks), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), G.F. Gerritsen (PvdA), 
J.H. Kamminga (VVD), G. Pieters (VVD), J. Smits (VVD), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), C.I. 
Stradmeijer (D66), J. van Gelder (Gemeentebelangen), H.L. Middendorp (CDA) en H. van den Born 
(ChristenUnie) 
 
Afwezig:  
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : R.J. Puite 

 
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:  
De heer Kloos doet het ordervoorstel om motie 2022.08 Steun inburgering statushouders toe te voegen als  
agendapunt Motie Vreemd aan de orde van de dag en deze motie als eerste besluitpunt te behandelen. Het  
ordevoorstel wordt aangenomen.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 19 april 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 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.        
 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 12 april 2022 en 26 april 2022 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 7 april 2022 tot 27 april 2022. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 april 2022) 

Besluit raad: De heer Smits vraagt naar aanleiding van de ingekomen stukkenlijst, nummer 117, brief van  
Leefbaar Tynaarlo over Energietoeslag, het volgende. In de eerste alinea van de brief wordt gesuggereerd  
dat snelheid boven het toepassen van het budgetrecht door de raad gaat. Als het budgetrecht van  
toepassing is, en volgens mij is dat zo, dan moet een correcte procedure worden gevolgd en moet een  
voorstel aan de raad worden voorgelegd. 
 
Wethouder Van den Born geeft aan dat het duidelijk is dat als de raad het budgetrecht heeft, het college  
met een voorstel naar de raad moet komen.  
In dit geval hebben we hier te maken met het uitvoeren van rijksbeleid, we krijgen geoormerkt geld  
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van het Rijk. Deze uitgave wordt verantwoord in de voorjaarsbrief. De heer Smits merkt op dat er in eerste  
instantie geen dekking was van de uitgave en dat daarom de raad om toestemming had moet worden  
gevraagd. Afgesproken wordt dat deze casus zal worden besproken in het audit comité.  
 
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

8.   Benoemen leden audit comité 
      Voorstel: De voorgestelde leden aanwijzen als lid van het audit comité 
      Besluit raad: De heer Van den Born; het is soms zoeken om het raadslidmaatschap en het 
      wethouderschap tijdelijk te combineren. Hij vraagt om hem op dit moment nog niet te benoemen omdat hij        
      momenteel tevens nog de functie van wethouder vervult tot het moment dat minimaal de helft van de      
      nieuwe wethouders zijn benoemd. Met die wijziging van het voorstel wordt het voorstel unaniem     
      aangenomen.  

 
8a. Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie 2022.08 steun inburgering statushouders 
      Verzoekt het college: 

- Zulke initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen– indien nodig ook met een bescheiden financiële 
bijdrage, 

- Hiervoor in 2022 een bedrag van in totaal maximaal €2.500 ter beschikking te stellen uit de begroting 
voor participatie, 

 
Besluit raad: de motie wordt na hoofdelijke stemming unaniem aangenomen.  

 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10 en 11  
Bij agendapunt 11 maken de volgende personen gebruik van hun spreekrecht:  
De heer R.J. Auwema, de heer B.J. Raven en de heer J. Schuur.  
 

10. Brief college beantwoording vragen fractie PvdA en CDA – voortgang woningbouwrealisatie     
      Bladergroenschoollocatie Paterswolde (op verzoek van presidium) 
      Besluit raad: 
      De heer Middendorp stelt de volgende vragen:  
        

- Kan het college heel precies schriftelijk aangeven wat volgens het college de obstakels nu nog zijn om 
te komen tot ruimtelijke procedures en de tenderprocedure met inachtneming van het Didam arrest, 
waarmee op de Bladergroenschoollocatie te Paterswolde, een vorm van ouderenhuisvesting gebouwd 
kan gaan worden naar de analogie van een knarrenhof. Dus met de ballotage en samenlevingscontract 
zoals wethouder Kraaijenbrink daar ook op 8 maart positief over sprak.  

- Mocht het college nog steeds van mening zijn dat het Didam arrest, op welke manier dan ook, een 
probleem is in deze casus, dan willen we graag een uitgebreide en gedegen juridische uiteenzetting 
ontvangen die deze problemen duidelijk maakt. Een analyse met een precieze verwijzing naar 
passages in specifieke documenten, relevante wetsartikelen, beleidsregels, enzovoort. Deze 
uiteenzetting zullen we extern laten toetsen op juistheid. 

- Kan het college een volwaardige planning leveren waarin o.a. de Didam-tender, de ruimtelijke 
procedures inclusief mogelijke bezwaar en beroepstermijnen, ambtelijke behandeltijd en of andere 
processtappen, duidelijk worden welke uiteindelijk zullen leiden tot de start van de bouw op de 
Bladergroenschoollocatie.  

- De fractie CDA wil niet dat de wethouder deze vragen technisch laat beantwoorden door een 
ambtenaar maar dat het college antwoord geeft. Binnen een termijn van twee weken.  

 
Mevrouw Lubbers vraagt of de wethouder contact heeft gehad met de wethouder van Noordenveld over  
vergelijkbare plannen daar?   

 
Wethouder Kraaijenbrink zegt toe bovenstaande vragen voor 7 juni te beantwoorden. Tevens zal het college  
aangeven wat het college verstaat onder een knarrenhof en hoe het college de motie 2020.11  
ouderenhuisvesting interpreteert.  
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De heer Pieters vraagt in hoeverre er een verplichting op de Bladergroenschoollocatie zit. Op deze vraag  
wordt toegezegd dat uiterlijk woensdag 11 mei een antwoord wordt gegeven.  

 
11. Starterswoningen Vries 

Bij dit agendapunt maken de volgende personen gebruik van hun spreekrecht:  
De heer R.J. Auwema, de heer B.J. Raven en de heer J. Schuur.  

 
Door verschillende fracties zijn vragen gesteld over de invulling van de derde witte vlek in het  
woningbouwplan Vries Zuid. In het plan zullen geen woningen worden gebouwd specifiek gericht op koop  
door jongeren. De raad geeft aan hier teleurgesteld over te zijn. De wethouder geeft aan dat er met de beste  
intenties gehandeld is op basis van de door de raad vastgestelde kaders. De heer Van Os stelt voor om een  
onderzoek uit te laten voeren naar het proces. Wat kan hieruit geleerd worden. Hij roept de andere fracties  
op om samen met hem een motie vreemd aan de orde van de dag te formuleren om een dergelijk onderzoek 
te laten uitvoeren. Op die manier kan lering worden getrokken uit het project voor toekomstige initiatieven.  

 
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat aan een bestemmingsplanwijziging haken en ogen zitten. Hij zegt toe  
te komen met een overzicht van wat er komt kijken bij een wijziging van het bestemmingsplan en wat de  
pro’s en contra’s zijn.   

 
Verder zegt wethouder Kraaijenbrink toe dat er zal worden gekeken naar welke garanties zijn ingebouwd om  
middenhuur ook echt middenhuur te laten blijven in de toekomst. Hij zal de raad daar deze week over  
informeren. 

 
Het was vooraf voor inschrijvers niet duidelijk wat de criteria was voor weging/ gunning. Wethouder  
Kraaijenbrink zegt toe dat bij een volgende keer ruimer na te denken en met de raad te sparren over welke  
criteria men wil communiceren in de procedure.  

 
De heer Aeilkema vraagt of de wethouder bereid is om met de jongeren in gesprek te gaan om te zoeken  
naar de meest adequate oplossing voor deze jongeren. De wethouder geeft aan dit normaliter graag te doen  
maar dat hij het verstandiger acht om dit aan de nieuwe wethouder over te laten. Anders kan hij de  
gesprekken niet afmaken en moet hij deze halverwege overdragen. Dat lijkt hem niet gewenst om het beste 
resultaat te halen.  

 
De heer Pieters vraagt of het besluit over de invulling van de derde witte vlek open staat voor bezwaar en  
beroep. Wethouder Kraaijenbrink zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.  

 
Samenvattend: De raad doet de oproep aan het college om met de jongeren in gesprek te gaan. Wees 
creatief maar ook concreet, reëel en duidelijk als het gaat om mogelijkheden van woningbouw. Niet alleen in 
dit geval maar ook in gevallen van woningbouw in andere dorpen binnen de gemeente.  

 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:46 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 juni 2022 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


