
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 maart 2019, 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), N. Hofstra (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), H. Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. 
Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU)

Afwezig: K. Knot (CDA)

Tevens aanwezig: de wethouders J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.

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

BESLUITBLOK

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom.

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van   12 maart 2019   en kennisnemen van de   
motie- en toezeggingenlijst
Op verzoek van Dhr. Spekschate wordt de volgende ontbrekende toezegging toegevoegd aan agendapunt 
11 (startnotitie inkoop WMO-Jeugdzorg 2020): Wethouder Gopal zegt toe de raad minimaal twee maal te 
informeren tijdens het komende traject inkoop. De besluitenlijst wordt aldus gewijzigd vastgesteld. De motie- 
en toezeggingenlijst wordt ter kennisgeving aangenomen. 

4. Vragenrecht  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

5. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

6. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 5 maart 2019 en 12 maart 2019.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 februari 2019 tot 13 maart 2019.

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   7 maart 2019  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Bespreken kaderbrieven GGD, Recreatieschap Drenthe, RUD, Publiek Vervoer, VRD en WPDA  
Behandelvoorstel: Vaststellen reacties op de kaderbrieven
Besluit raad: 
Dhr. Hageman dient mondeling het volgende amendement in op de reactiebrief aan de RUD: 
Oude tekst:
Daarnaast verwacht de raad van u dat u de raad het gevoel geeft dat de basis op orde is.
Nieuwe tekst:
Daarnaast verwacht de raad van u dat u de basis van de RUD op orde maakt.
Dit amendement wordt unaniem aangenomen.
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Dhr. Franke en mw. Kardol leggen stemverklaringen af.
Dhr. Franke bedankt de voorzitter namens de raadswerkgroep verbonden partijen voor de samenvattingen 
die hij in de vorige vergadering van de besprekingen heeft gegeven en die gebruikt zijn voor het opstellen 
van de reactiebrieven. De werkgroep denkt dat de behandeling een goede stap is om in de toekomst nog 
meer grip te krijgen op de GR’en. Mw. Kardol bedankt de griffier, de voorzitter en de raadswerkgroep voor 
het voorbereidende werk. 

De reactiebrief aan de RUD wordt unaniem gewijzigd vastgesteld.
De overige reactiebrieven worden unaniem ongewijzigd vastgesteld.

9. Inspreken inwoners*
Er hebben zich insprekers gemeld voor agendapunt 10 en 11.

10. Vaststelling Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen  
       Voorstel:
       1. Het bestemmingsplan ‘Minister Cremerstraat 8 te Zeijen’ als vervat in de bestandenset met de 
           planidentificatie NL.IMRO.1730.BPCremerstr8Zeij-0401 vaststellen, overeenkomstig het 
           ontwerp dat ter inzage heeft gelegen en de zienswijzennota. 
       2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Besluit raad: 
Dhr. Sybren Polman maakt gebruik van het inspreekrecht.
Stemverklaring dhr. Van Es: GB is de vorige keer akkoord gegaan, het plan is nog verbeterd naar 
aanleiding van de vernietiging door de Raad van State en dus zal GB opnieuw akkoord gaan.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

11. Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid  
      Voorstel:
      1. In stemmen met bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30 januari 2019;
      2. De raad voorstellen eveneens in te stemmen met de bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30 
          januari 2019;
      3. De raad tevens voorstellen:
          a. Instemmen met het ophogen van het economische krediet Vries Zuid met een bedrag van                      

              €  870.000;
          b. Deze ophoging van het krediet Vries Zuid te activeren als immateriële vaste activa.
          c. Daartoe instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Besluit raad: 
Dhr. Jan Harms maakt gebruik van het inspreekrecht namens de aan- en omwonenden van de 
Graskampen, Diepsloot, Taarloseweg en Nieuwe Rijksweg.
Op verzoek van dhr. Pieters wordt de tweede termijn verplaatst naar de raadsvergadering van 9 april, hierbij 
wordt afgesproken dat die vergadering ook direct besluitvorming over dit voorstel plaats zal vinden. Dit 
ordevoorstel van dhr. Pieters wordt aangenomen met 4 tegen (LT) en de overige 18 stemmen voor. 
Bovendien wordt afgesproken dat het college in de tussentijd schriftelijk de technische vragen zal 
beantwoorden die in de vergadering zijn gesteld maar nog niet zijn beantwoord. Het staat fracties vrij om 
nog aanvullende of meer geconcretiseerde vragen in te dienen via de griffie. Naar aanleiding van deze 
aanvulling op de agenda van 9 april zal die vergadering eerder dan 20.00u starten, er wordt voorgesteld om 
18.00u te starten. De precieze starttijd zal per mail worden gecommuniceerd richting de raad.

12. Brief college intentieovereenkomst, hoger beroep inzake tijdelijke supermarkt AH Zuidlaren en Voortgang   
participatieproces Centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van de fractie VVD)
Behandeling: 
Dhr. Pieters en dhr. Dijkstra stellen vragen over de stappen die het college heeft gezet in het dossier 
‘tijdelijke supermarkt Zuidlaren’. Het gaat met name om hoe het college omgaat met de uitspraak van de 
rechter en om het gesprek met Ahold/Albert Heijn. Deze vragen worden beantwoord door wethouder 
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Vemer. Dhr. Pieters en dhr. Dijkstra stellen vervolgens vragen over het participatieplan Zuidlaren. Ook deze 
vragen worden beantwoord door wethouder Vemer.

13. Ingekomen brief ‘Drents op Stee’   (op verzoek van de fractie GroenLinks)
Behandeling: 
Na een inleiding door dhr. Kuipers geven alle partijen aan dat zij aandacht voor de Drentse taal belangrijk 
vinden. Een aantal partijen ziet een rol voor het onderwijs. Een aantal partijen geeft aan voorstander te zijn 
van tweetalige plaatsnaamborden.

De burgemeester zegt toe dat er voortaan jaarlijks een Drents boek naar alle basisscholen in de gemeente 
wordt gestuurd. De burgemeester zegt daarnaast toe dat het college voor de begroting met een voorstel ten 
aanzien van de tweetalige plaatsnaamborden komt.

14. Brief college reactie aan de RUD   (op verzoek van de fractie VVD)
Behandeling: 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt verschoven naar de vergadering van 7 mei 2019.

15. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:00 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 april 2019

De voorzitter, De griffier,
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