
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 16 juni 2020, 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), 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.L. Middendorp (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, H. Wiersema en J.E. de Graaf.

Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Griffier : P. Koekoek

1. Opening  
De vicevoorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo in verband met een 
mededeling over de voorzitter en heet alle aanwezige leden, collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de 
kijkers via internet welkom. Vervolgens deelt de vicevoorzitter mee dat er voorafgaand aan deze openbare 
vergadering een besloten raadsvergadering heeft plaatsgevonden over de aanbeveling tot herbenoeming 
van de burgemeester. De vicevoorzitter geeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie herbenoeming 
burgemeester het woord voor een terugkoppeling uit deze vergadering. De voorzitter van de 
vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester maakt bekend dat dhr. M.J.F.J. Thijsen door de raad 
wordt aanbevolen voor herbenoeming tot burgemeester van gemeente Tynaarlo voor de ambtstermijn 
2020-2026.

Na de opening neemt de burgemeester het voorzitterschap van de vergadering weer over.

2. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: Op verzoek van de heer Pieters wordt agendapunt 8 (Garantstelling zwembaden) op de 
bespreekagenda gezet. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Punten van orde
Tijdens de vergadering is de agenda nog verder gewijzigd in verband met de tijd. Op verzoek van dhr. 
Ririhena is zijn motie vreemd naar voren gehaald, omdat deze ook de vorige raadsvergadering al is 
doorgeschoven naar de volgende vergadering en omdat gezien de tijd deze motie opnieuw lijkt te worden 
doorgeschoven. Op verzoek van dhr. Hageman is ook de garantstelling zwembaden naar voren gehaald.

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van   12 en 26 mei 2020   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden 
ter kennisgeving aangenomen.

4. Vragenrecht  
Dhr. Nijenbanning stelt vragen over het Programma Duurzaamheid. Hij wil weten of in de 
raadswerkgroepvergadering komende donderdag gesproken zal worden over een door het college 
vastgesteld Programma Duurzaamheid of een nog niet vastgesteld programma. Wethouder Gopal bevestigt 
dat het programma is vastgesteld door het college, maar dat de input in de raadswerkgroep alsnog kan 
leiden tot een aanpassing in het programma.

5. Mededelingen college  
Er zijn geen mededelingen van het college.
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6. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 6, 12, 19, 26 mei 2020 en 2 juni 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 30 april 2020 tot 3 juni 2020.

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen waarbij dhr. Pieters over twee brieven 
vragen stelt aan het college:
Over de brief van 26 mei over het FWK-plan vraagt hij hoe het college heeft gecommuniceerd over het feit 
dat er geen gestand is/wordt gedaan aan de toezegging om jaarlijks in maart te overleggen over de 
investeringen voor het volgende begrotingsjaar. Wethouder Wiersema geeft aan dat dit niet eerder is 
gecommuniceerd met de raad, maar dat naar aanleiding van de huidige financiële situatie van de gemeente 
dit jaar deze toezegging niet na was te komen. Vervolgens vraagt dhr. Pieters of de wethouder het met de 
VVD eens is dat college en raad niet op een dergelijk wijze met elkaar om zou moeten gaan. Wethouder 
Wiersema onderschrijft dit.
Over de brief van 19 mei over woningbouw Zuidlaren PBH-terrein vraagt dhr. Pieters of de ontwikkelingen 
op het voorterrein en het achterterrein van de PBH nu toch, in tegenspraak met eerder besprekingen in de 
raad, in samenhang worden opgepakt. Ook vraagt hij of zijn beeld klopt dat er tot nu toe niets is gebeurd? 
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat er twee verschillende aanbestedingstrajecten zijn doorlopen, die 
inmiddels zijn afgerond. Vanaf nu zullen beide processen een eigen dynamiek krijgen. Hij geeft ook aan dat 
het proces richting woningbouw op het achterterrein niet zal stagneren door het proces voor de ontwikkeling 
op het voorterrein.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   28 mei 2020  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2020  
      Voorstel:
    1.Kennis te nemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties    
       per 1 januari 2020; 
    2.De grondexploitaties per 1 januari 2020 van de volgende projecten vast te stellen: - Ter     
       Borch - Zuidoevers - Groote Veen - Donderen - Bedrijventerrein Vriezerbrug - Businesspark    
       Ter Borch 

Besluit raad: 
Dhr. van der Meij geeft een stemverklaring. GroenLinks stemt in met het voorstel, maar wil aangetekend 
hebben dat de fractie hiermee op geen enkele wijze instemt met uitbreiding van het bedrijventerrein 
Vriezerbrug op locatie Vriezerbrug Zuid.
Mw. Lubbers sluit zich namens de PvdA aan bij de woorden van dhr. Van der Meij.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

9. Algemene Plaatselijke Verordeningen gemeente Tynaarlo 2020  
       Voorstel: Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2020

Besluit raad: 
Dhr. Dijkstra, dhr. Middendorp, dhr. Kuipers, mw. Kardol, dhr. Van Es en dhr. Van den Born dienen een 
amendement in om het gebruik en aanbieden van lachgas op openbare plaatsen te verbieden. 

Stemverklaringen:
Dhr. Pieters: de VVD zal voor stemmen, vooral vanwege het signaal dat er zo snel mogelijk iets aan deze 
problematiek moet worden gedaan.
Dhr. Middendorp: het CDA heeft eerder vragen gesteld, helaas heeft het college daar toen niet positief op 
gereageerd. Het CDA wil graag dat de gemeente vooruit loopt op de landelijke wetgeving om een duidelijk 
signaal af te geven richting de Tynaarlose jeugd.

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
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Dhr. Wouterson, dhr. Van den Born, dhr. Dijkstra, dhr. Middendorp, dhr. Kuipers en dhr. Van den Boogaard 
dienen de volgende motie in:
Verzoekt het college:
- ervoor zorg te dragen dat er voldoende fietsenrekken zijn bij de hiervoor aangewezen plaatsen en met 

name bij bushaltes; 
- op grond van artikel 5:12 APV een aanwijsbesluit te nemen waardoor wildparkeren van fietsen 

verboden wordt op de hiervoor aangewezen plaatsen en;
- dit verbod actief te handhaven.

Stemverklaringen:
Mw. Kamminga: horende de reactie van het college vindt Gemeentebelangen de motie overbodig en zal 
daarom tegen stemmen.
Dhr. Hageman: de VVD sluit hierbij aan en vindt bovendien dat deze problematiek allereerst moet worden 
aangepakt door te faciliteren en is handhaving pas een volgende stap.
Dhr. Kuipers: GroenLinks wil goede faciliteiten voor parkeren van fietsen, maar vervolgens ook handhaving 
en steunt daarom de motie.

De motie wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD, GB) en de overige 17 stemmen voor.

Stemverklaringen over het raadsvoorstel:
Mw. Kardol: D66 is blij met de aanpassing die het mogelijk maakt om een hondenspeelplaats te realiseren, 
D66 hoopt dat daar nu haast mee gemaakt zal worden.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 13 en 14.
Er hebben zich geen insprekers gemeld

11. Jaarstukken 2019 “T”  
       Voorstel: 
       1. De jaarstukken 2019 vast te stellen 
       2. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2019:
         - Toevoeging reserve bedrijfsvoering € 336.000 
         - Toevoeging BR duurzaamheidsinvesteringen gebouwen € 85.000
         - Toevoeging ARGI € 4.857.000
       3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 

Besluit raad: 
Dhr. Dijkstra geeft een stemverklaring. De PvdA had willen tegenstemmen, omdat in het voorstel zonder 
noemenswaardige onderbouwing €350.000 extra wordt gevraagd voor de bedrijfsvoering, terwijl er 
inhoudelijk wordt voorgesteld allerlei zaken te schrappen. Na de behandeling heeft de PvdA echter het 
gevoel dat haar boodschap duidelijk is overgekomen en zal zij daarom alsnog instemmen met de 
jaarstukken. De PvdA hoopt dat er de volgende keer een open discussie zal zijn waarin ook alle mogelijke 
bezuinigingen bespreekbaar zullen zijn.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Motie vreemd aan de agenda – opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingen  
Dictum:
Verzoekt het college om: 
- zich te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te 

vangen van de Griekse eilanden;
- zich hierover uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie & Veiligheid en aan te dringen op een 

gezamenlijke aanpak met de inmiddels 124 verschillende gemeenten.
Besluit raad: 
Stemverklaringen:
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Dhr. Pieters: de VVD onderkent dat er sprake is van een verschrikkelijke situatie en dat er hulp moet 
worden geboden, echter vindt de VVD dit geen onderwerp voor de lokale overheid, wanneer de 
rijksoverheid om hulp vraagt, zal de VVD dit van harte ondersteunen.
Dhr. Middendorp: het CDA zal de motie niet steunen ondanks de behoefte om vanuit barmhartigheid te 
willen handelen. Het CDA wil een goed opvangsysteem in Griekenland. Daarnaast heeft het CDA landelijk 
geregeld dat er opvangplekken in Nederland komen voor 500 minderjarigen. Tot slot ziet het CDA een 
ander probleem in de 6500 statushouders, waaronder kinderen, die nu vast zitten in asielcentra omdat 
daarvoor geen plaats zou zijn in de gemeenten, deze zouden geholpen moeten worden door de gemeenten 
die zijn toegetreden tot de in de motie genoemde ‘coalition of the willing’.
Dhr. Van den Born: CU vindt dit een onderwerp dat uiteindelijk landelijk moet worden opgelost, maar vindt 
dat er een signaal mag worden gegeven. CU geeft aan dat Tynaarlo voldoende ruimte heeft om iets te doen 
en zal de motie daarom steunen.
Dhr. Vellinga: LT wil een barmhartig signaal geven en de motie steunen.
Dhr. Van Es: GB vindt dit een landelijk onderwerp en ziet daarin geen rol voor de lokale politiek, hoewel zij 
de problematiek erkent.

De motie wordt aangenomen met 9 stemmen tegen (CDA, VVD, GB) en 14 stemmen voor (GroenLinks, 
D66, PvdA, CU, LT). 

13. Garantstelling zwembaden exploitatie stichting zwembaden in 2020 als gevolg van     
corona 
Voorstel: In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot max € 
195.000 voor de openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli  (Aqualaren blijft dicht tot 1 
september) en dit – indien nodig- ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Op het moment dat de 
stichting gebruik kan maken van compensatie van de rijksoverheid, zal dat in mindering gebracht worden op 
de voorgestelde garantstelling.
Voorstel voor gewijzigd voorstel: 
Het college heeft voorafgaand aan de raad een memo verstrekt waarin wordt voorgesteld om het voorstel 
als volgt te wijzigen:
De raad besluit:
In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot maximaal € 100.000 
voor de openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli (Aqualaren blijft dicht tot 1 september) en dit - 
indien nodig - ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.
Besluit raad: 
De raad stemt in met de door het college voorgestelde wijziging van het voorstel.
Het gewijzigde voorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Behandeling ontwerpbegrotingen 2021 en jaarstukken 2019 verbonden partijen  
       Voorstel:
       1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2021 en jaarstukken 2019
       2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de RUD
       3. Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen

Besluit raad: 
Dhr. Van den Boogaard dient mondeling een amendement in om ten aanzien van de begrote middelen voor 
de nieuwe wet inburgering een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de WPDA. Hij stelt 
daarbij voor om voor dit punt de reactie, zoals die door de raad eerder is gegeven op de kaderbrief van de 
WPDA, nu ook als zienswijze in te dienen. 

Dit amendement wordt unaniem aangenomen.

Dhr. Hageman dient mondeling een amendement in om de zienswijze op de ontwerpbegroting van de RUD 
een tandje feller te maken, maar trekt deze in na de reacties van het college en de andere fracties.
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Dhr. Franke, dhr. Van den Boogaard, dhr. Van den Born, dhr. Middendorp, dhr. Kuipers en mw. Kamminga 
dienen de volgende motie in:
Roept het college van Burgemeester en Wethouders op om:
- een nadrukkelijk verzoek neer te leggen bij het Rijk voor de volledige bekostiging van de door de GGD 

en VRD gemaakte kosten;
- dit verzoek zoveel mogelijk in gezamenlijkheid te doen met de overige Drentse gemeenten;
- deze motie te delen met de andere GGD en VRD regio’s en overige gemeenten, om op deze manier 

een krachtig signaal richting het Rijk af te geven.

De motie wordt unaniem aangenomen.

Wethouder Vemer zegt toe de raad te informeren voor de voortgang van de ontwikkelingen bij de WPDA, 
met name ten aanzien van de nieuwe wet inburgering, na afloop van de AB-vergadering van de WPDA.

Het gewijzigd raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

15. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’  
Voorstel:
De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries 
Zuid’ ter inzage leggen.
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt op verzoek van dhr. Kuipers dit onderwerp doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 30 juni en zal die vergadering daarom een uur eerder, om 12.00u, beginnen.

18. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:05 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 juni 2020

De voorzitter, De griffier,
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