Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 juni 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
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: 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:
Mevrouw Lubbers: het is goed gebruik om bij aanvang van de raadsvergadering als teken van wederzijds
respect de hand te schudden van de mede raadsleden. In verband met het nu weer snel stijgende aantal
coronabesmettingen is het voorstel om – met in achtneming van het wederzijds respect – het handen
schudden vanaf nu weer achterwege te laten. Hiermee wordt ingestemd.
Mevrouw Bijkerk verzoekt om agendapunt 18 ‘voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 278 Paterswolde te
verplaatsen naar de besluitagenda. Het ordevoorstel wordt aangenomen.
De heer Middendorp doet het ordevoorstel om de motie vreemd aan de agenda inzake stikstofmaatregelen
als eerste agendapunt te behandelen van de bespreekagenda. Het ordevoorstel wordt aangenomen.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3. Beëdiging lid steunfractie
Voorstel: de heer F. van der Werf steunfractie PvdA en mevrouw B. Nienhuis steunfractie GroenLinks
beëdigen
Besluit raad: De heer Van der Werf en mevrouw Nienhuis worden beëdigd tot steunfractielid.
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 10 mei en 7 juni 2022 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad:
De heer Pieters merkt op dat zijn uitgesproken tekst niet correct is weergegeven in de besluitenlijst van
7 juni. Het verzoekt de tekst te wijzigen in de letterlijke tekst die hij in de vergadering van 7 juni heeft
uitgesproken bij agendapunt 4, debat coalitieakkoord: ‘De nieuwe coalitie meldt in het voorwoord, van het
coalitie akkoord 2022-2026, dat de overeenkomsten tussen de verschillende raadspartijen groter zijn dan de
verschillen. Vervolgens stelt de coalitie voor daarop de verbinding te zoeken, graag wil de VVD constructief
meewerken aan deze zoektocht. Ook willen wij de coalitie danken voor het verspreiden van de concept
versie, van het coalitieakkoord van 20 mei, dit heeft onze fractie bij de voorbereiding voor deze vergadering
geholpen.’
De besluitenlijsten van 10 mei wordt ongewijzigd vastgesteld, de besluitenlijst van 7 juni wordt met
bovengenoemde wijziging gewijzigd vastgesteld. De raad heeft kennisgenomen van de
motie- en toezeggingenlijsten.
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5. Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
6. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
7. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 10, 17, 24 mei 2022 en 7 juni 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 april 2022 tot 1 juni 2022.
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.
Mevrouw Machielsen verzoekt de brief van het college van B&W d.d. 27 mei 2022 (mozard 1281657) te
agenderen voor bespreking in een volgende raadsvergadering.
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 2 juni 2022)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
9. Jaarstukken Regio Groningen Assen 2021
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen en geen
zienswijze in te dienen.
2. De Regio Groningen-Assen van het besluit van de raad in kennis te stellen.
Besluit raad:
De heer Smits merkt op dat het agendapunt gaat over de jaarstukken 2021 en niet 2022. Daarnaast verzoekt
hij het college een bijeenkomst te organiseren over het nut en noodzaak van het samenwerkingsverband
regio Groningen-Assen. Wethouder Vellinga zegt toe een bijeenkomst te organiseren.
Met inachtneming van het feit dat het om de jaarstukken 2021 gaat en niet 2022, wordt het voorstel unaniem
aangenomen.
10. Behandeling ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 verbonden partijen ‘T’
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD.
3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en WPDA en
Meerschap Paterswolde geen zienswijze in te dienen
Besluit raad:
Stemverklaring; mevrouw Idsingh wijst op de tekst in het jaarverslag van het Meerschap, de problemen met
de Japanse Duizendknoop lijken structureel en dit zou dan ook als zodanig verwerkt moeten worden in de
begroting. De voorzitter geeft aan dat in een volgende vergadering de vertegenwoordiging vanuit college en
raad in het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde benoemd gaan worden. Dit aandachtpunt
zal aan hen worden meegegeven.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen
11. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2022
Voorstel:
1. De grondexploitaties per 1 januari 2022 van de volgende projecten vast te stellen: -Ter Borch- Vries
Zuid – Bedrijventerrein Vriezerbrug – Businesspark Ter Borch1 jan
2. Kennis te nemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1
januari 2022;
Besluit raad:
De heer Pieters geeft aan de grex (grondexploitatie) van Laarhoven in Zuidlaren te missen in het voorstel.
In het stuk wordt gesproken over 1 negatieve grex, in de ogen van de heer Pieters zou Laarhoven vermeld
moeten worden en dan is er sprake van 2 negatieve grexen.
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Tevens vraagt hij zich of met de twee toezeggingen van 15 december 2020 rekening is gehouden.
De toezegging 1 was: Vries Zuid, erfpacht, Wh De Graaf doet de toezegging dat bij de
herziening/actualisatie van de GREX serieus wil onderzoeken of het mogelijk is om daarin erfpacht op te
nemen.
Het college geeft aan dat op 2 december 2021 een brief aan de raad is gestuurd inzake deze toezegging.
Mozard 1235465
Toezegging 2: Vries Zuid, marktconforme kavelprijzen: Wh De Graaf doet de toezegging dat er geen enkel
bezwaar is om in 2023 bij de daadwerkelijke uitgifte van de kavels door een onafhankelijk bureau nogmaals
te laten kijken naar de marktconformiteit van de kavelprijzen wordt de motie aangehouden.
Wethouder De Graaf geeft aan dat het de standaard procedure is dat op het moment van kaveluitgifte de
residuele waarde opnieuw berekend wordt. Verder geeft hij aan dat het gebruikelijk is om alleen de actieve
grexen aan te bieden. Hij zegt toe de GREX van Laarhoven aan te bieden bij de behandeling van de
begroting 2023. Als de grex van Laarhoven wordt meegenomen dan zijn er inderdaad twee negatieve
grexen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Wijziging samenstelling auditcomité
Voorstel:
De heer K. Dijkstra fractie PvdA en de heer H. van den Born fractie ChristenUnie benoemen als lid van het
auditcomité.
Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
13. Benoemen leden werkgeverscommissie griffier
Voorstel:
De volgende drie raadsleden benoemen tot leden van de werkgevercommissie, voor de duur van de
zittingsperiode van de raad; de heer H. van den Born, de heer J. Smits, mevrouw C.E. Kardol
Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
14. Aanwijzen plaatsvervangende voorzitters gemeenteraad
Voorstel:
Het presidium stelt uw raad voor om overgaan tot benoeming van de volgende personen tot
plaatsvervangend voorzitter:
-

Mevrouw A. Lubbers
De heer G. Pieters
De heer H. van den Born
De heer H.L. Middendorp

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
15. Aanwijzen leden van de vertrouwenscommissie
Voorstel: Te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie burgemeester Tynaarlo:
Dhr. H. van den Born (namens fractie ChristenUnie);
Mw. G.J. Bijkerk (namens fractie GroenLinks)
Dhr. T.A.H. Dijkstra (namens fractie PvdA)
Dhr. J. van Gelder (namens fractie Gemeentebelangen)
Mw. A. Idsingh (namens fractie Tynaarlo Nu)
Mw. C.E. Kardol (namens fractie D66)
Dhr. C.H. Kloos (namens fractie Leefbaar Tynaarlo)
Dhr. H.L. Middendorp (namens fractie CDA)
Dhr. G. Pieters (namens fractie VVD)

gemeente Tynaarlo

pagina 3 van 9

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.
18. Voorontwerpbestemmingsplan 'Hoofdweg 278, Paterswolde' – punt bij vaststelling aan de agenda
toegevoegd aan het besluitblok.
Voorstel:
1. In te stemmen met de ‘Inspraaknota voorontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 278 Paterswolde’
en de voorgestelde wijzigingen door te voeren in het ontwerpbestemmingsplan;
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 278 Paterswolde’ vrij te geven voor de ter inzagelegging, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen.
Besluit raad:
Stemverklaringen:
De heer Franke: Het is een leuk plan als het gaat om de natuur, het is jammer dat op de plek in de natuur een
recreatiewoning wordt gebouwd. De fractie heeft gesproken met de initiatiefnemer en heeft begrepen dat er
behoorlijk wat burgerparticipatie is toegepast. De fractie zal meegaan met het voorstel maar wil het college wel
meegeven ervoor te waken dat er inderdaad dan ook maar 1 recreatiewoning komt.
Mevrouw Lubbers: de fractie PvdA heeft een werkbezoek gebracht aan de Hoofdweg 278. De fractie vindt het
een heel mooi plan. De fractie denkt dat de recreatiewoning weinig zorgen zal geven. Ze hebben kennis
genomen van alle opmerkingen in de inspraakreacties en denken dat dit plan een kans verdient. De fractie
stemt van harte in met het voorstel.
Mevrouw Bijkerk: GroenLinks vindt het een mooi plan voor de natuur. Het zorgt voor een robuuste verbinding
tussen landgoed de Braak en het Heslingsbosje achter Noordwijk. Met ook een heel mooi gebied voor diversiteit
voor planten en dieren. In eerste instantie maakte de fractie zich zorgen over de recreatiewoning/gastenverblijf
maar zij zagen ook dat een bestaand pand gaat verdwijnen. Dit hadden ze graag uitgebreider weergegeven
gezien in het voorontwerp. Voor de rest een heel mooi plan en de fractie steun dit van harte.
De heer Van Os spreekt zijn complimenten uit voor de heldere antwoorden bij de beantwoording van de
zienswijzen. Ook complimenten voor de initiatiefnemers, zij hebben een ordentelijk, zorgvuldig en begripvol
proces doorlopen wat heeft geleid tot een inhoudelijk goed plan. De fractie D66 is akkoord met de ter
inzagelegging.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
_________________________________________________________________________________________
16. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9,10,11,18,19, 20 en 21.
Aangemeld bij:
Agendapunt 18 Voorontwerpbestemmingsplan ‘hoofdweg 278, Paterswolde’: De heer Bols
Agendapunt 21 Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op
verzoek van de fractie Tynaarlo Nu): De heer Klaver
Beiden zijn verhinderd voor het inspreken tijdens de raadsvergadering.
22. Motie 2022.15vreemd aan de agenda – stikstof maatregelen 2022 (bij vaststelling van de agenda is dit punt
verplaatst naar het eerste bespreekpunt in het bespreekblok).
De heer Middendorp dient de volgende motie in:
Spreekt uit dat:
 De gemeenteraad van Tynaarlo veel waardering heeft voor onze boerenbedrijven,
recreatieondernemers en culturele activiteiten;
 De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze natuurgebieden inziet;
 Ze het onverteerbaar vindt dat ondernemers zonder lokaal aangetoonde noodzaak verplicht zouden
worden te stoppen of te verplaatsen;
 De raad als een begaanbare weg uit de crisis ziet:
o Inzet op innovatie die moet leiden tot een snellere stikstofreductie;
o Daarbij met name uitgaan van circulaire landbouw
o Waar verplaatsen of beëindigen van bedrijven onontkoombaar is, eerst ingezet wordt op
natuurlijk verloop (geen bedrijfsopvolging), ruilen, of vrijwillige uitkoop;
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Pas over te gaan tot gedwongen uitkoop wanneer de noodzaak daartoe door plaatselijke
metingen is aangetoond;
Geen festivals, openluchtevenementen of jaarmarkten worden afgelast vanwege de stikdepositie door
bezoekers;

Roept het college op om:
Bovenstaande, binnen 2 weken, actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,
bij het Ministerie van Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, alsmede de gehele 2 e kamer.
Besluit raad:
Stemverklaringen:
Mevrouw Lubbers: Mijn fractie zal deze motie niet steunen. De belangrijkste reden is dat we in afwachting zijn
van de concrete maatregelen die de provincie moet gaan opstellen. En die zullen we pas in de loop van volgend
jaar zien en dan ook op de effecten op onze gemeente kunnen beoordelen. Als gemeente hebben we geen
enkele bevoegdheid op dit gebied. Daarnaast is de PvdA van mening dat er niet weer gedraald moet worden
rondom het stikstofdossier. Die vertraging heeft juist geleid tot de vervelende situatie waar we nu in zitten.
Dat ook de landbouw daar een bijdrage aan moet leveren, is duidelijk. Dus maar snel beginnen met innoveren,
al weten we nu al dat alleen innoveren onvoldoende zal zijn. Het behalen van de doelstellingen zal een en-en
verhaal moeten worden. Het verminderen van stikstofuitstoot is best mogelijk, maar dit zal eerlijk verdeeld
moeten worden tussen industrie, luchtvaart en veehouderij. Heeft de PvdA dan geen waardering voor de
boerenbedrijven in ons gebied? Natuurlijk hebben wij veel waardering voor de boerenbedrijven in ons gebied.
Heel veel zelfs. Wij leven ook erg mee met de gezinnen die in onzekerheid leven. Maar die onrust en
onzekerheid komt vooral door het ontbreken van perspectief. Maar dat perspectief biedt je niet met deze motie.
Perspectief biedt je door samen aan oplossingen te werken. Het provinciebestuur staat voor de moeilijke
opgave om een gebiedsgericht plan te realiseren. Laten we ze daarbij helpen. En dat doen we niet door ze op
te leggen wat vooral niet mag.
De heer Nieman: Wij staan achter de intentie voor het steunen van de boeren en ook van anderen binnen de
gemeente. Alleen wij zien ook in de startnotitie dat daar ook heel veel aandacht voor is. Het komende jaar moet
door o.a. provincies met heel veel mensen gesproken worden over de invulling daarvan. Wat wij zien is dat
deze startnotitie een eigen leven is gaan leiden. Er is heel veel framing geweest. Terwijl ook de kaart die erbij zit
een richtinggevende kaart is. Deze kaart staat niet vast. Ook dat staat in de startnotitie. Daarom vind ik het
jammer dat die startnotitie niet betrokken is bij de motie. Want dat zou als basis een heel stuk duidelijkheid
kunnen hebben gegeven. Nogmaals, de fractie GroenLinks staat achter de inwoners van de gemeente alleen
zullen wij net als de PvdA tegen de motie stemmen.
Mevrouw Kardol: Stikstofdepositie is een probleem wat voorgaande kabinetten jarenlang voor zich uitgeschoven
heeft. Dat heeft geleid tot de Raad van State uitspraak van 2019. Dus het komt niet uit de lucht vallen. D66
Tynaarlo vindt dat Den Haag hier nu duidelijkheid in moet geven. Maar wij willen nu niet inhoudelijk ingaan op
alle argumenten voor en tegen. Wij zijn hier met zijn allen geen expert op dit gebied. Wij willen de boeren in
onze gemeente natuurlijk wel steunen en een hart onder de riem steken en wij vinden het heel erg lastig voor ze
dat dingen boven de markt blijven hangen en daarom steun de fractie D66 de motie wel.
De heer Van den Born is blij met de uitspraken van de PvdA en GroenLinks, hij denkt dat de partijen dicht bij
elkaar zitten voor wat betreft de intentie. Wat betreft plannen van de provincie, ook daarin zal de gemeente
uiteindelijk toch een rol spelen en daarom vindt hij het van belang om als gemeente deze uitspraak te doen. De
fractie ChristenUnie zal voor deze motie stemmen.
Het motie wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (PvdA, GroenLinks) en de overige 17 stemmen voor.
17. Debat Coalitieakkoord 2022 -2026
Voorstel: Het coalitieakkoord ‘iedereen hoort erbij en doet ertoe’ vast te stellen
Besluit raad:
De volgende amendementen worden ingediend:
Amendement 2022.2 Middendorp - burgerkracht
Oude tekst: “Wat gaan we doen” punten 1 tot en met 13
Nieuwe tekst: Toevoegen punt 14:
14. In de gemeente staat de burger centraal, we handelen in hun belang. Vanuit dat perspectief is daarom
ook erg belangrijk om serieus en met verantwoording werk te maken van burgerinitiatieven. Of dit nu
woningbouw op vrijkomende (particuliere) locaties is, groenonderhoud door een dorp of wijk zelf of een
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hondenuitlaatplek. Een vast aanspreekpunt verbetert de communicatie met initiatiefnemers en het college
is verantwoordelijk voor de coördinatie.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Amendement 2022.3 Middendorp – betaalbaarheid
Het coalitieakkoord als volgt te wijzigen:
Oude tekst: De kernwaarden van dit nieuwe college zijn sociaal, duurzaam en verbindend
Nieuwe tekst: De kernwaarden van dit nieuwe college zijn sociaal, duurzaam, verbindend en betaalbaar
Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen voor (VVD, D66, CDA) en de overige 16 stemmen
tegen.
Amendement 2022.4 Pieters - RvT Baasis
Verzoekt de coalitie de zin van pagina 10: “Een bindende voordracht door de gemeente voor een zetel in de
Raad van Toezicht zou daar een stap in kunnen zijn” te schrappen uit het coalitieakkoord.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Amendement 2022.5 Pieters – Daadkracht
Tekst pagina 18 coalitieakkoord
Nieuwe tekst: : “Het college komt voor Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries zo snel als mogelijk, in het
uiterste geval bij de begrotingsbehandeling 2023, met duidelijke en realiseerbare plannen.
Het amendement wordt verworpen met 10 stemmen voor (VVD, D66, Tynaarlo Nu, CDA) en 13 stemmen
tegen.
Amendement 2022.7 Kardol – lokaal belastinggebied
Oude tekst (pagina 21):
5. Voor 2026 zal naar verwachting wel het lokale belastinggebied worden uitgebreid.
Nieuwe tekst:
5. Voor 2026 zal naar verwachting wel het lokale belastinggebied worden uitgebreid. Het college start hier in
de komende 2 a 3 jaar een onderzoek naar (of, zodra er meer over bekend is) en kijkt welke mogelijkheden
er zijn. En rekent scenario’s door waarin gekeken wordt wat de consequenties zijn. Zowel voor de inwoners
als de gemeentelijke financiën.
Het amendement wordt aangenomen met 20 stemmen voor en overige drie stemmen tegen (Tynaarlo Nu).
De volgende moties worden ingediend:
Motie 2022.11 Aeilkema – concrete plannen Smart
verzoekt de coalitie:
1. Of een nieuw concreet coalitieakkoord te schrijven waarin de plannen SMART geformuleerd zijn of in
ieder geval acties en tijdlijnen moet opstellen met concrete plannen [Smart] als de formerende partijen
het coalitieakkoord niet willen herzien.
2. De raad inzicht en invloed te verschaffen bij het financiële actieplan en de begroting voor 2023.
De motie wordt verworpen met 7 stemmen voor (Tynaarlo Nu, VVD, Kardol) en 16 stemmen tegen.
Motie 2022.12 Aeilkema – Toerisme
Pagina 9, punt 6:
verzoekt de coalitie:
1. Deze paragraaf te schrappen uit het coalitieakkoord en de begroting.
De motie wordt verworpen met 6 stemmen voor (Tynaarlo Nu, D66) en de overige 17 stemmen tegen.
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Motie 2022.13 Aeilkema – Energietransitie
Pagina 15
Verzoekt de coalitie:
1. De benoemde helpdesk te schrappen uit het coalitieakkoord.
2. Af te zien van grondgebruik voor zonnepark
3. De mogelijkheid van energie uit aardwarmte te onderzoeken
4. De mogelijkheden voor zonnepanelen op boerenschuren en bedrijfsgebouwen waar de dakbelasting
dat toe laat;
5. Een afwachtende houding te kiezen met het oog op gebruik van waterstof en in tussentijd zoveel
mogelijk te stimuleren op hybride warmtepomp i.c.m. zonnepanelen
De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (Tynaarlo Nu) en de overige 20 stemmen tegen.
Motie 2022.14 Aeilkema – Woningbouw
Pagina 17:
verzoekt de coalitie:
1. Voor januari 2023 een plan voor minimaal 1500 woningen te ontwikkelen en presenteren binnen onze
gemeentegrenzen met locaties, tijdlijnen en deadlines, met de uitgangspunten: ruim opgezet, flexibel en
groen;
2. Daartoe een tijdelijke taskforce voor op te richten die in ieder geval het versnelt uitvoeren van
procedures en vergunningen gaat organiseren;
3. In deze ontwikkeling specifiek voor de doelgroepen ouderen en jongeren woonvoorraad te realiseren.
De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (Tynaarlo Nu) en de overige 20 stemmen tegen.
Motie 2022.16 Kardol – prioritering plannen
Vraagt het nieuwe college om uiterlijk bij de begrotingsbespreking in november 2022 te komen met een
heldere prioritering en fasering van de plannen die in het coalitieakkoord staan.
De motie wordt verworpen met 10 stemmen voor (D66, VVD, Tynaarlo, CDA) en de overige 13 stemmen
tegen.
Motie 2022.17 Kardol – 10.000 bomen
Verzoekt het College:
Een plan te maken om 10.000 bomen aan te planten in de openbare ruimten. En daarnaast een actie op te
starten om inwoners te stimuleren meer bomen te planten in hun tuinen.
Stemverklaringen:
Mevrouw Kamminga: De fractie VVD steunt deze motie, of het nu 10.000 bomen zijn of wat meer, deze
groene gemeente moet groen blijven. Voor de CO2 reductie is het ook niet verkeerd.
Mevrouw Machielsen: ze heeft gevraagd aan mevrouw Kardol of de motie een klein beetje wilde aanpassen
en niet 10.000 bomen wilde noemen maar de intentie van veel bomen. Ik denk dat we het over de intentie
alle twee eens zijn maar ik kan niet instemmen met een motie waarin 10.000 bomen genoemd worden.
De motie wordt verworpen met 10 stemmen voor (D66, Tynaarlo Nu, CDA, VVD) en de overige 13 stemmen
tegen.
Stemverklaringen geamendeerd voorstel:
De heer Pieters: de fractie VVD zal tegen het coalitieakkoord stemmen en de reden daarvoor is dat we het
coalitieakkoord te vaag en te onduidelijk vinden en grote vrees hebben voor de financiële onduidelijkheden die
erin zitten.
De heer Middendorp: Dit is niet ons akkoord. Wij hebben hierin niet mee mogen doen. Wij zijn daar niet toe
uitgenodigd. De fractie CDA zou zelf andere keuzes maken dus wij wensen u veel succes met de uitvoering
maar helaas om genoemde redenen kunnen wij niet instemmen met het voorstel.
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Mevrouw Kardol: Zoals ik in mijn bijdrage van twee weken geleden al aangaf, staat voor een groot deel ons
verkiezingsprogramma in dit coalitieakkoord. De fractie D66 vindt het doodzonde dat onze motie 10.000 bomen
niet aangenomen is. Maar wij gaan wel voor het coalitieakkoord stemmen.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 7 stemmen tegen (VVD, Tynaarlo Nu, CDA) en de overige
16 stemmen voor.
18. Voorontwerpbestemmingsplan 'Hoofdweg 278, Paterswolde' – punt bij vaststelling aan de agenda
toegevoegd als laatste punt van het besluitblok (zie boven)
19. Rekenkameronderzoek ‘uitvoering inclusiebeleid’
Voorstel:
1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid'
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze
uit te werken in werkafspraken en protocollen.
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan
van het sociale domein.
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te
denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s.
Besluit raad:
Amendement 2022.6 Gerritsen – Rekenkameronderzoek inclusiebeleid
Oude tekst:
1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid'
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze
uit te werken in werkafspraken en protocollen.
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan van
het sociale domein.
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te
denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s.
Nieuwe tekst:
1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid'
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze
uit te werken in werkafspraken en protocollen.
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan van
het sociale domein.
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te
denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s.
5. Bij de bovengenoemde punten 2 t/m 4 het college opdracht te geven om de Adviesraad Sociaal Domein
om advies te vragen.
Mevrouw Stradmeijer stelt voor om raadsbijeenkomst te organiseren om de aanbevelingen uit het rapport
verder uit te werken.
Mevrouw Stradmeijer vraagt het college om in de toekomst een bredere definitie te hanteren van het begrip
Inclusie. Wethouder Ririhena kan zich daarin vinden. Voorts geeft hij aan dat met allerlei partijen zal worden
gesproken om te komen tot een procesvoorstel voor een inclusieagenda. Het college zal dit procesvoorstel
in het 4e kwartaal van 2022 aan de raad voorleggen.
Het amendement 2022.6 wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
20. Vaststellen Transitievisie Warmte
Voorstel:
1. de inspraaknotitie Concept-Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen
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2. de Transitievisie Warmte gemeente Tynaarlo vast te stellen
Besluit raad:
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
21. Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op verzoek van de
fractie Tynaarlo Nu)
Motie 2022.9
verzoekt het college:
1. De eventuele uitvoering van huidige plannen per direct on hold te zetten;
2. In overleg met het OV te komen tot een busroute die over de Legroweg in Eelde gaat;
3. Uitvoering te geven aan de herinrichting Hoofdweg conform de huidige inrichtingsplannen met
uitzondering van de beoogde busroute.
Besluit raad:
De heer Aeilkema doet het ordevoorstel om gezien de tijd dit agendapunt te verplaatsen naar de
raadsvergadering van 5 juli. Dit ordevoorstel wordt aangenomen. Op 5 juli zal de raadsvergadering starten
om 19.00 uur.
22. Motie 2022.15 vreemd aan de agenda – stikstof maatregelen 2022 (bij vaststelling van de agenda is dit punt
verplaatst naar het eerste bespreekpunt in het bespreekblok – zie boven)
23. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:10 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 juli 2022

De voorzitter,

De griffier,
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