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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 mei 2020, 20:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (LT), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate 
(VVD), M.A. Ririhena (GL), S. Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), H.W.A. van Os (D66), 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 (in verband met Coronaregel ‘vermijd drukte’): H.J. Franke (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. 
Hageman (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), C.E. Kardol (D66) en F. Haisma (CDA) 
 
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 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:  
Mw. Lubbers geeft aan dat de PvdA van plan was een motie in te dienen om het college op te roepen 
terraseigenaren meer ruimte te geven voor hun terrassen in verband met de anderhalvemetersamenleving. 
Op dat voornemen heeft de burgemeester per mail gereageerd. Mw. Lubbers vraagt de burgemeester ook 
in de vergadering nog een reactie te geven op deze motie. De burgemeester legt uit dat de motie overbodig 
was omdat het college deze actie al had ingezet in overleg met de horeca, hij geeft ook aan het meedenken 
van de raad te waarderen. Dhr. Pieters complimenteert naar aanleiding van dit onderwerp het college en de 
organisatie met de meedenkende houding waarover hij vanuit de samenleving verschillende signalen heeft 
gekregen. 
 
Op verzoek van dhr. Pieters wordt agendapunt 6 (bespreken brief Knarrenhof) naar voren gehaald en als 
agendapunt 4 behandeld omdat de aangemelde insprekers anders lang zouden moeten wachten op hun 
agendapunt. 
 
Op verzoek van mw. Lubbers wordt de Toekomstagenda RGA van de agenda gehaald nadat wethouder 
Vemer heeft aangegeven dat het onderwerp uitstel kan verdragen tot en met september. 
 
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Inspreken inwoners* 

   *betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 10, 11,12, 15, 16 en 18 
Er hebben zich voor agendapunt 6 (bespreken brief Knarrenhofjes) twee insprekers gemeld: 
- R. Baalmans, namens Stichting Seniorenbouw Noord Nederland 
- J. Slangen, namens Initiatiefgroep Knarrenhof 
 

4. Bespreken brief initiatiefgroep Knarrenhof (op verzoek van de fracties CDA en GroenLinks) 
Behandeling raad:  
De volgende personen maken gebruik van het inspreekrecht: 
- R. Baalmans, namens Stichting Seniorenbouw Noord Nederland 
- J. Slangen, namens Initiatiefgroep Knarrenhof 
 
De voorzitter concludeert dat er verschillende opvattingen in de raad leven over de betrokkenheid van de 
gemeente bij initiatieven voor knarrenhofjes. Bovendien is er in de raad het gevoel dat het proces voor het 
tot stand brengen van knarrenhofjes in de gemeente een kip-en-ei-proces is. 
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Op voorstel van dhr. Pieters wordt het debat gestaakt en wordt in het presidium verder besproken hoe dit 
debat een vervolg moet krijgen.  
 

5. Definitieve kadernota Sociaal Domein 2020-2024 De kunst van het samen leven  
Voorstel: 
De raad besluit  

      1. De kadernota Sociaal Domein 2020 - 2024 De kunst van het samen leven gemeente Tynaarlo vast te     
          stellen. 
      2. Het financiële uitgangspunt herbevestigen dat de WMO, Jeugdhulp en de Participatiewet met ingang van     
          2021 binnen de rijksmiddelen worden uitgevoerd, waarbij gewerkt gaat worden met zgn. budgetplafonds. 

Besluit raad:  
In verband met de tijd wordt de bespreking gestaakt. De vragen uit de raad waaraan het college niet toe is 
gekomen, worden schriftelijk beantwoord voordat de bespreking wordt voortgezet. De griffier en voorzitter 
zullen de volgende dag een voorstel doen voor het voortzetten van de bespreking. 
 

6. Toekomstagenda 2020-2025 Regio Groningen Assen 
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. 
           Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale afweging van de  
           Perspectievennota 2023. 

Besluit raad:  
Dit punt wordt in verband met de tijd van de agenda gehaald. 
 

7. 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 16 juni 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


