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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 13 september 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. Weering (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), A.M. Meerman (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 J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf. 
 
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. Beëdiging lid steunfractie 
      Voorstel: de heer L.J.C.E. Hegge als lid van de steunfractie Leefbaar Tynaarlo beëdigen 

Besluit: de heer L.J.C.E. Hegge wordt beëdigd als lid van de steunfractie Leefbaar Tynaarlo.  
 
3. Vaststellen van de agenda 

Besluit raad: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 5 juli 2022 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad heeft kennisgenomen van motie- en  
toezeggingenlijst 

 
5. Vragenrecht 

De heer Pieters stelt de volgende vragen:  
- In de nieuwsbrief van Stichting Knarrenhof en op hun website staan de locaties van hun projecten in 

een kaart weergegeven. In de legenda staat de betekenis van de kleur. Bij de locatie 
Bladergroenschool staat de kleur paars, wat volgens de legenda betekent dat er exclusiviteit op de 
grond is. Kan het college aangeven of dit correct is weergegeven?  
Wethouder Vellinga geeft aan dat er geen exclusiviteit is voor Stichting Knarrenhof op de grond.  
 

- In een onlangs verschenen krantenartikel (Krant van Tynaarlo) staat, in een interview met de 
burgemeester, dat er 80-100 noodwoningen gerealiseerd gaan worden op het Prins Bernhardhoeve 
terrein in Zuidlaren. Is dat correct? De burgemeester geeft aan dat dit niet correct is. Het gaat om 80-
100 bedden en niet noodwoningen.  

 
6. Mededelingen college 

Het college maakt zich ernstige zorgen over de inflatie en de energiecrisis. Dit raakt alle inwoners van 
Tynaarlo en het college begrijpt dat mensen zich ernstige zorgen maken. Het is lastig om in te schatten hoe 
groot de groep inwoners is, die hierdoor in moeilijkheden komen. Er is wel inzicht in de groep 
bijstandsgerechtigden maar de groep mensen met moeilijkheden is veel groter. Het college wil geen 
afwachtende houding aannemen. De wethouder doet de oproep aan de raad om ideeën over wat de 
gemeente zelf kan doen te delen met het college. Dat kan per mail, app of telefoon. Terugkoppeling 
hierover volgt in de vorm van een woordvoerdersoverleg aan de raad. Eventuele knelpunten kunnen daarin 
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naar voren komen. Mochten er extra financiële middelen nodig zijn dan wordt dit uiteraard voorgelegd aan 
de raad, bijvoorbeeld in de begroting 2023 of de Najaarsbrief 2022.  
 

7. Informatie uit het college 
a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 27 juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 23 augustus 

2023.  
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 23 juni 2022 tot 31 augustus 2022. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.  
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 augustus 2022) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
9. Vaststelling bestemmingsplan 'Zeegse, Schapedrift 7-9' 
       Voorstel: 
       1. Het bestemmingsplan 'Zeegse, Schapedrift 7-9' ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan  
           bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand:      
           NL.IMRO.1730.BPSchapedrift7en9-0401. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is gebruik    
           gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de digitale kaart (BGT) versie 29 januari 2021.  
       2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
      Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
10. Vaststellen van de 1e wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011  
       Voorstel: 
       De raad besluit om de 1e Wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011         
       vast te stellen. 
       Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
11. Wijzigen gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 
      Voorstel: 
      Het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche   
      Aa te wijzigen met betrekking tot de nieuwe taken in het kader van de Wet inburgering 2021.     
      Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 

12. Benoemen leden raadswerkgroep Sociaal Domein, Omgevingswet/visie en Duurzaamheid 

Voorstel:  

1. Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet/visie en  

Duurzaamheid.  

2. Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 13 september 2022 tot 1 april 2026, of totdat de 

gemeenteraad besluit tot het aanpassen van de vergaderstructuur.   

3. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein: A.M. Machielsen (LT),  

J.H. Kamminga (VVD), G.F. Gerritsen (PvdA), H. Wiersema (CDA), C.I. Stradmeijer (D66),  
J.K. Winters (CU), A.M. Meerman (GL), D. Franke (GB).  

4. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:  

H.T.M. Elzerman (LT), G. Pieters (VVD), M. Koning (PvdA),  H.L. Middendorp (CDA),  
C.E. Kardol (D66), H. van den Born (CU), B. Nienhuis (GL), J. van Gelder (GB).                              

5. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie:  

J. van Gelder (GB), G. Pieters (VVD), H.J. Franke (LT), A. Lubbers (PvdA), F. Haisma (CDA), H.W.A. Van 
Os (D66), G.J. de Jonge (CU), G.J. Bijkerk (GL).  

6. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet en Omgevingsvisie: J.J. 

Haijkens (GB), J.H. Kamminga (VVD), A.M. Machielsen (LT), F. van der Werf (PvdA), H. Wiersema (CDA), 

K. Kloen (D66), J.K. Winters (CU), W.K.N. Van der Meij (GL).  

7. Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: A.M. Machielsen (LT),  

N.T. Heikamp (VVD), T.A.H Dijkstra (PvdA), H. Wiersema (CDA), H.W.A. Van Os (D66),  
J.J. Kuipers (CU), W.J. Nieman (GL), D. Franke (GB).  



 
 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 3 van 3 

 

8. Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: J. Smits (VVD), H. van 
Gestel (LT), C. Ensing (PvdA), H.L. Middendorp (CDA), B. Lukkien (D66), H. van den Born (CU), D.E. Oele 
(GL), J. van Gelder (GB). 
Besluit raad: met inachtneming van de wijziging van de naam van de werkgroep Sociaal Domein in  
werkgroep Mens en Maatschappij, wordt het voorstel unaniem aangenomen.  

 
13. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 11 en 14. 
Er hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

14.  Beantwoording brief college op Bomenkap in het gebied Nijstad in Vries (op verzoek van de fractie 
Leefbaar Tynaarlo) 
Besluit raad: mevrouw Machielsen geeft een toelichting op de agendering. Het debat wordt gevoerd.  
Wethouder Vellinga doet de volgende toezeggingen:  
- In 2014 is een nieuwe kapverordening vastgesteld met een verruiming van de regels. Het college zal 

bekijken wat de effectiviteit van de verordening is en of de regels moeten worden aangescherpt. De 
raad wordt hierover geïnformeerd. Mocht het nodig zijn om de verordening aan te scherpen dan komt er 
een voorstel naar de raad, uiterlijk begin 2023.  

- Naar aanleiding van het debat in de raad zal er gekeken worden naar slimme oplossingen om de 
handhaving van illegale bomenkap te verbeteren, bijvoorbeeld door het in beeld hebben en houden van 
monumentale bomen op luchtfoto’s e.d. 
 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:00 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 27 september 
2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


