
 
 

 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 1 van 5 

 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 september 2020, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), E.B.A. Hageman (VVD), G. Pieters (VVD), 
R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (GL) 
(vanaf agendapunt 2a), 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: R. Nijenbanning (VVD) en A.W.C. Wouterson (LT) 
 
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 : N. Uilkema (plaatsvervangend griffier) 

 
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 Ririhena verzoekt om de motie vreemd aan de agenda ‘Raden in Verzet’ naar voren te halen op de 
agenda vanwege de tijdsdruk op het onderwerp. De voorzitter zegt toe dat hij uiterlijk om 22.15u de motie in 
behandeling zal geven.  
 
De heer Franke meldt dat een motie vreemd aan de agenda van LT en GroenLinks over centrum Eelde 
wordt ingetrokken naar aanleiding van overleg in het weekend, hierop reageren diverse partijen. De 
voorzitter concludeert dat een groot deel van de raad verbaasd is over deze gang van zaken en een deel 
van de raad ook een oproep doet om niet te lichtzinnig moties in te dienen, publiciteit te zoeken en 
vervolgens die moties weer in te trekken. Overigens geeft de voorzitter daarbij aan uit te gaan van ieders 
goede bedoelingen.  
 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2a. Tijdelijke benoeming raadslid 

Voorstel: De heer W.J. Nieman fractie GroenLinks in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de     
gemeenteraad. 
Besluit raad: De heer Nieman wordt benoemd tot raadslid nadat de commissie geloofsbrieven, bestaand 
uit mevrouw Lubbers, de heer Haisma en de heer Van Os, positief verslag heeft uitgebracht. Hij legt de 
verklaring en belofte af. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 september 2020, vaststellen verslag raadstafel van 1 

september 2020 en kennisnemen van de motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
De heer Dijkstra vraagt waar de informatie over de Hoofdweg te vinden is waarvan in de vorige vergadering 
is toegezegd dat deze voor 22 september openbaar zou worden gepubliceerd. Wethouder Wiersema 
antwoordt dat deze informatie nog niet gepubliceerd is. De heer Dijkstra concludeert daarop dat het college 
geen woord heeft gehouden en voegt daaraan toe dat hij dat niet netjes vindt. 
 
Op verzoek van de heer Franke wordt het verslag van de raadstafel aangepast. De zin ‘als deelnemer 
hebben wij het eennalaatste rendement…’ wordt vervangen door ‘De heer Franke merkt op dat van alle 
deelnemers Tynaarlo het één na laagste rendement lijkt te hebben van alle participanten, echter wanneer 
de ten onrechte geheel aan Tynaarlo toegerekende 10 miljoen euro van het routefonds aan GAE hiervan 
wordt afgetrokken, dan heeft Tynaarlo veruit het laagste rendement.’ 
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De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld, het verslag wordt aldus gewijzigd vastgesteld en de motie- 
en toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Pieters, de heer Spekschate en de heer Hageman maken gebruik van het vragenrecht.  
 
De heer Pieters stelt vragen over de actie ‘Warmte in Huis’. Hij vraagt het college om er op de 
gemeentepagina aandacht aan te besteden dat alle ondernemers uit de gemeente mee kunnen doen aan 
deze actie en niet alleen de ene keten die online genoemd wordt. Hij roept het college bovendien op bij 
volgende soortgelijke acties oog te hebben voor de mogelijke spin-off voor lokale ondernemers. Tot slot 
adviseert hij het college om dit soort mailings in het vervolg via enveloppen van de gemeente te 
verspreiden, omdat deze nu door veel inwoners als reclame van een loterij of iets dergelijks werd 
aangezien. 
 
Wethouder Gopal zegt de suggesties mee te nemen en zegt toe dat volgende week op de gemeentepagina 
wordt verduidelijkt dat de bon van Warmte in Huis bij alle ondernemers is te besteden. 
 
De heer Spekschate vraagt of de aanvullende informatie over de informatiebijeenkomst begroting 2021 op 
23 september zal worden verstuurd naar de raad, zoals beloofd, zodat de raadswerkgroep sociaal domein 
voldoende tijd heeft om deze informatie mee te nemen in de voorbereiding van haar overleg van 30 
september.  
 
Wethouder Gopal bevestigd dit. 
 
De heer Hageman vraagt naar aanleiding van de oplopende aantallen Coronabesmettingen of de 
handhaving nog wel lukt, met name rond activiteiten op de Brink van Zuidlaren. En of het nog wel 
verstandig is om grotere activiteiten te organiseren. 
 
De burgemeester geeft aan dat er steeds meer overtredingen worden geconstateerd, dat er op dit moment 
te veel overtredingen zijn om nog te spreken van incidenten en dat daarvan de consequentie is dat de 
organisator de markten niet meer kan organiseren. Over de Zuidlaardermarkt kan de burgemeester op dit 
moment niets zeggen. De horeca in de gemeente doet het wel heel goed en krijgt daar regelmatig 
complimenten voor. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 1 september 2020 en 8 september 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 augustus 2020 tot 9 september 2020. 

Besluit raad:  
De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 september 2020) 

Besluit raad:  
De heer Ririhena geeft aan dat onder nr. 263 een brief van een inwoner op de lijst staat van 28 augustus 
die nog niet beantwoord is. Hij herinnert de voorzitter aan de raadsvergadering van 30 juni waar uitgebreid 
is gesproken over het tijdig beantwoorden van brieven, vragen, toezeggingen, etc. en waar als één van de 
oorzaken benoemd werd dat de raad het college daarmee ook weg laat komen. De heer Ririhena geeft aan 
dat hij zich, naar aanleiding van de vergadering van 30 juni, heeft voorgenomen er korter op te gaan zitten 
en vraagt wanneer de inwoner van brief 263 wordt beantwoord en hoe ervoor gezorgd wordt dat dit niet 
meer gebeurt. De voorzitter zegt toe dat hij op de eerste vraag schriftelijk terug komt en stelt voor om de 
tweede vraag als bespreekpunt te agenderen in de raad. 
 
De heer Ririhena, de heeft Hageman en de heer Dijkstra willen graag dat bovenstaand onderwerp wordt 
geagendeerd voor debat. De voorzitter stelt voor om daarvoor brief 256 van LT te gebruiken. De heer 
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Dijkstra stelt voor om brief 263 van een inwoner inclusief de beantwoording van het college hiervoor te 
gebruiken. De heer Van Os waarschuwt dat het onderwerp niet moet worden vernauwd tot één bepaalde 
casus. De voorzitter concludeert dat het presidium op basis van een voorstel van de griffier zal kijken naar 
de wijze van agendering, waarbij het thema duidelijk is. Het onderwerp wordt in ieder geval geagendeerd 
met verschillende brieven en met statistieken over reactietermijnen. 

 
8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Meester Croneweg 3 te Oudemolen’. 

Voorstel:  
1. De raad besluit om het bestemmingsplan 'Meester Croneweg 3 te Oudemolen’, als vervat in de 

bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPMeesterCroneweg3-0401, ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Vaststelling bestemmingsplan Vosbergerlaan 20 te Eelde 
      Voorstel:” 

1. De raad besluit om het bestemmingsplan 'Vosbergerlaan 20 te Eelde’, als vervat in de bestandenset 
met de  planidenticifatie NL.IMRO.1730.BPVosbergln20Eelde-0401, ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid 
      Voorstel: 
      De heer K. Dijkstra (PVDA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep duurzaamheid. 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
11. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 12, 13, 14 en 15. 
 
De volgende personen maken gebruik van het inspraakrecht: 
Agendapunt 12:  
- De heer B. Kuiper 
 
Agendapunt 13: 
- De heer W. Borghols – Fietsersbond Groningen en Kop van Drenthe 
- Mevrouw A. Schillhorn van Veen – Vereniging Dorpsbelangen 
- Dhr. Grootjans van de Watermolendijk 

 
12. Quickscan de Kimme ( op verzoek van de fractie CDA) 

Behandeling raad:  
De heer B. Kuiper maakt gebruik van het inspraakrecht. 
 
De heer Hageman, de heer Van Es, mevrouw Lubbers en de heer Van der Meij dienen de volgende motie 
in: Verzoekt het college geen nader onderzoek te verrichten (naar De Kimme red.). 
 
Over de motie worden de volgende stemverklaringen afgegeven: 
- De heer Van den Born geeft aan dat de CU de motie overbodig vindt en dat effectief met de motie De 

Kimme wordt weggestemd, de CU zal de motie daarom niet steunen. 
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- De heer Dijkstra geeft aan dat de motie gaat over de vraag of de raad een vermogen wil steken in De 
Kimme en of de raad toekomst ziet in De Kimme, hij vindt het frame ‘wegstemmen van De Kimme’ dan 
ook onjuist en jammer. 

- De heer Middendorp geeft aan dat als de gemeente niks meer gaat doen, waar de motie toe oproept, 
De Kimme zal verdwijnen. Hij markeert daarbij de datum van deze vergadering en hoopt dat de raad 
zich over tien jaar achter de oren zal krabben. 

- De heer Van Es geeft aan dat Gemeentebelangen door het debat niet tot andere conclusie is gekomen 
dan dat de eigenaar van De Kimme er geen heil meer in ziet en dat het dan uiteindelijk ophoudt. 

- De heer Franke geeft aan dat LT tegen de motie zal stemmen, want: ‘eenmaal weg is altijd weg’. 
De motie wordt met 10 stemmen tegen (CDA, LT, D66, CU) en de overige 11 stemmen voor (VVD, 
GroenLinks, PvdA, GB) aangenomen. 

 
13. Doorfietsroute varianten keuze Vriezerbrug 

 Voorstel: 
       1.De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen, als uitkomst van        
          de "Variantenstudie doorfietsroute Vriezerbrug".  
       2. 
       A. Een economisch krediet van € 115.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de      
           Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal; 
       B. Dit dekken voor een bedrag van € 57.500 uit BDU-subsidie; 
       C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €57.500 ten bedrage van                                     
            €1.869 te dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen". 
      3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 

Behandeling raad:  
De volgende personen maken gebruik van het inspraakrecht: 
- De heer W. Borghols – Fietsersbond Groningen en Kop van Drenthe 
- Mevrouw A. Schillhorn van Veen – Vereniging Dorpsbelangen 
- Dhr. Grootjans van de Watermolendijk 

 
In verband met de tijd wordt de verdere behandeling van dit onderwerp doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 6 oktober. 

 
14. Programma Duurzaamheid 2020-2030 
       Voorstel: 
       1 . De inspraaknotitie vast te stellen.  

3. Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen. 
 
In verband met de tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 oktober. 
 

15. Toekomstagenda RGA  
       Voorstel: 
    1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te stellen     
        waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de regionale  
        samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde thema's. 
    2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de   
        Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale afweging  
        Perspectievennota. 
    3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale     
        afweging van de Perspectievennota 2023 

 
In verband met de tijd wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 oktober. 

 
16. Motie vreemd aan de agenda – Centrum Eelde 

Ingediend door de fractie Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks 
Besluit raad:  
De motie wordt ingetrokken.  
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17. Motie vreemd aan de agenda – Raden in verzet 

Ingediend door de fractie GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo, D66,  CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen 
Besluit raad:  
De motie wordt unaniem aangenomen. 

 
18. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 oktober 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


