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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 27 oktober 2020, 20:00 
uur, via het videovergadersysteem Pexip. 
 
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), W. Nieman (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 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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 6 oktober 2020 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden ter 
kennisgeving aangenomen. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Pieters stelt vragen naar aanleiding van een persbericht van de gemeente over onder andere de 
door het college voorgestelde OZB-stijging. In het persbericht staat dat de OZB met 5% zal stijgen. De 
stijging is echter 7%. De heer Pieters vraagt het college waarom dit zo is gecommuniceerd en hoe het 
college deze foutieve informatie gaat rechtzetten. De wethouder geeft aan dat het in Tynaarlo te doen 
gebruikelijk is om jaarlijks de OZB 2% te indexeren en dat daar dit jaar een extra stijging van 5% bij wordt 
voorgesteld. In de begroting wordt dit goed uitgelegd, in het persbericht had het woordje 'extra' beter 
toegevoegd kunnen worden. De wethouder zegt toe dat hij in gesprek zal gaan met 
ondernemersverenigingen om dit te verduidelijken. Aanvullend geeft de heer Pieters aan dat het college 
met deze verhoging bovenop de trendmatige verhoging afwijkt van de vastgestelde kaders voor de 
begroting en dat hij vindt dat er voor dinsdag 3 november naar de hele samenleving moet worden 
gecommuniceerd dat de genoemde OZB-verhoging in het persbericht niet klopt. Wethouder De Graaf zegt 
toe via alle beschikbare kanalen te zullen communiceren dat de OZB-verhoging volgend jaar, wat het 
college betreft, niet 5 maar 7% zal zijn. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 29 september 2020 en 6 oktober 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 september 2020 tot 1 oktober 2020. 

Besluit raad: De heer Pieters mist op de agenda de besluitenlijst van de extra collegevergadering van 2 
oktober 2020. De burgemeester zegt toe dat deze alsnog naar de raad wordt gestuurd. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 8 oktober 2020) 

Besluit raad: Op verzoek van mevrouw Kardol wordt de beantwoording van brief 290 (amendement 
Centrum Zuidlaren) geagendeerd voor bespreking in een volgende raadsvergadering. 
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De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Programma Duurzaamheid 2020-2030 
      Voorstel: 

1 . De inspraaknotitie vast te stellen.  
2.  Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen. 
Besluit raad:  
De heer Dijkstra dient een amendement in met het doel om aan het besluit het volgende punt toe te 
voegen: Dat bij uitvoeringsbesluiten de financiële gevolgen van die besluiten voor inwoners inzichtelijk 
worden gemaakt, waarbij financieringsvormen worden aangegeven die kunnen bijdragen aan de 
haalbaarheid en betaalbaarheid. 
 
Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Benoeming voorzitter RvT stichting zwembaden 
      Voorstel:  
      De raad besluit dhr. H. Berends te benoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting    
      Recreatiebaden gemeente Tynaarlo. 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries 
      Voorstel: 

1. De “zienswijzenota bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries “ met de daarin 
opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

2. Het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries’’ uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTynstr2127-0401 met inachtneming van 
de in punt 1 genoemde zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 

3. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Tynaarlosestraat vaststellen. 
4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. Verlengen looptijd Gemeentelijk Rioleringsplan 
      Voorstel:  
      Instemmen met het verlengen van de looptijd van het gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018 (GRP) tot en  
      met 31 december 2020 

Besluit raad:  
De heer Hageman en de heer Dijkstra leggen een stemverklaring af: 
- De heer Hageman: de VVD zal instemmen met het voorstel, maar maakt zich zorgen over het feit dat 

het college kiest voor verlengen van bestaande plannen in plaats van het maken van nieuwe plannen, 
hiermee wordt het doen van noodzakelijke ingrepen uitgesteld waardoor Tynaarlo mogelijk in de 
toekomst risico’s loopt met haar rioleringsstelsel. De VVD roept het college dan ook op om nu voor het 
laatst te verlengen en daarna echt met nieuwe plannen te komen. 

- De heer Dijkstra sluit zich hierbij aan namens de PvdA en voegt daar de waarschuwing aan toe dat als 
Tynaarlo niet op tijd begint met het klimaatproof maken van het rioleringsstelsel, de gemeente in de 
toekomt een enorme verhoging van de rioolheffing kan krijgen. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
12. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. 
 
De volgende personen maken gebruik van het inspraakrecht: 
Agendapunt 13: 



 
 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 3 van 5 

 

- Dennis van der Veen, namens hockeyclub De Hondsrug 
 
Agendapunt 17: 
- René Kuipers, namens de VOZ 
 
 

13. Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren 
      Voorstel: 
      1. De inhoud van de notitie "Herziening Accommodatiebeleid Zuidlaren" vast te stellen.  
      2. De in 2017 vastgestelde kredieten aan te passen, zoals opgenomen in bijlage 2, t.b.v. de realisatie van      
          schoolgebouwen en de sportaccommodaties in Zuidlaren. 
 

a. De binnen het AB-Zuidlaren beschikbare kredieten voor onderwijshuisvesting & binnensport te 

verhogen met in totaal € 5.266.293 conform bijlage 2, verminderd met het reeds bij de 

voorjaarsbrief 2020 verhoogde krediet voor CBS Stroomdal ad € 714.865, per saldo derhalve € 

4.551.428; 

b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.126.221 voor nieuwbouw van een gymzaal aan de 

Gouden Regenlaan in Zuidlaren conform bijlage 2; 

c. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.601.800 voor de inrichting en aanpassing 

van de buitensportruimte op de Zuid-Es in Zuidlaren conform bijlage 2; 

d. De structurele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c ad rond € 

834.000 te dekken uit het binnen het AB reeds beschikbare structurele exploitatiebudget; 

e. Van de binnen de Argi beklemde middelen voor het AB ad € 2.526.136 ter dekking van de 

incidentele lasten een bedrag van € 350.000 af te ramen en dit bedrag reserveren ter dekking 

van de kosten voor investeringen voor de FC Zuidlaren die samenhangen met het afzien van 

de plannen op de Wenakkers; 

f. De incidentele lasten die voortvloeien uit de bovenstaande beslissingen 1a t/m 1.c te dekken uit 

het binnen het AB reeds beschikbare bestemmingsreserves en beklemde middelen voor het AB 

binnen de Argi conform bijlage 3. 

Besluit raad: Wethouder De Graaf zegt toe dat de huisvesting van de culturele sector niet wordt vergeten 
en niet in de kou komt te staan, hoewel dit geen deel uitmaakt van voorliggend voorstel. Bovendien zegt de 
wethouder toe dat hij zal kijken naar de mogelijkheden voor een wijkcentrumfunctie in de wijk Zuid-Es, 
bijvoorbeeld in De Zwet, met het oog op de veranderende demografie van deze wijk. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

14. Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo. 
       Voorstel: 

 De raad besluit de Wijzigingsverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo vast te            
 stellen. 
Besluit raad: Wethouder Vemer zegt toe dat hij aandacht zal hebben voor de wijzigende omstandigheden 
door pandemieën, zoals nu de COVID-19-pandemie. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
15. Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2020 en 2021 
      Voorstel:  
      Huisvestingsprogramma 2020: 

a. Een krediet van € 620.013 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van OBS De Veenvlinder en een 

additioneel krediet van € 177.878 voor uitbreiding van de CKC Menso Altingschool en voor de dekking 

van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2021 een structureel budget van € 29.461 

ten laste van het begrotingsresultaat 2021 te brengen; 

      Huisvestingsprogramma 2021: 
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a. Een krediet van € 200.988 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van OBS Het Oelebred en een krediet 

van € 279.256 voor uitbreiding van de RK Mariaschool; 

b. Een incidenteel budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de huurvergoeding aan CKC 

De Rietzanger ten laste van het begrotingsresultaat 2021. 

      NB: Omdat de indexering voor het Huisvestingsprogramma 2021 nog niet bekend is, is een voorlopige      
      index toegepast. Op de bouwkosten is dit 6,5%, voor de eerste inrichting meubilair / OLP 3%. Als de  
      VNG-index bekend is en de afwijkt, dan wordt het budget aangepast en verwerkt in de voorjaarsbrief  
      2021.   
Besluit raad:  
Wethouder Vemer zegt toe uit te zoeken of de constructiefout in de klimaatregeling van obs Ter Borgh is 
gerepareerd en of de bouwer aansprakelijk wordt gesteld, het technische antwoord hierop laat hij 28 
oktober naar de raad sturen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
16. Toekomstbestendig maken van accommodatie De Wenakkers 
        Voorstel: 
       Voor het toekomstbestendig maken van de sportaccommodatie De Wenakkers kredieten beschikbaar      
       stellen voor een bedrag van € 810.000 bestaande uit de volgende onderdelen: 
       a. de renovatie en overdracht van het kleedgebouw aan voetbalvereniging FC Zuidlaren van € 325.000 en  
       € 25.000 voor het verhelpen van de lekkage aan het kantinedak, en deze lasten te dekken door  
           onttrekking van € 350.000 uit de in het accommodatiebeleid (AB) binnen de Argi voor dit doel te  
           reserveren bedrag; 
       b. de aanleg en inrichting van sportvelden (inclusief ballenvangers) van € 325.000 en € 75.000 voor de  
           renovatie en overdracht van veldverlichting, en die hieruit  voortvloeiende structurele kapitaallasten van  
           € 25.000 te dekken uit de binnen de huidige begroting vrijvallende structurele middelen voor onderhoud  
           kleedkamers Wenakkers; 
           de vervanging van de beregeningsinstallatie van € 60.000, en de hieruit voortvloeiende structurele  
           kapitaallasten van € 3.150 te dekken uit de in de begroting beschikbare structurele middelen voor de  
           uitvoering van het sportbeleidsplan. 

Besluit raad: Wethouder Vemer zegt toe dat hij in het raadsvoorstel zal nakijken of hier goed verwoord 
wordt hoe de aanleg van de O2-velden zal worden gefinancierd. Als het hier niet goed staat zal hij erop 
toezien dat dit de volgende keer wel goed wordt verwoord.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
17. Brief Verenigd Ondernemend Zuidlaren -  Ontwikkelrichting kernwinkelgebied Zuidlaren/aanspreekpunt 

uitvoerende partijen binnen Zuidlaren (op verzoek van de fractie VVD) 
Besluit raad: Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat er op korte termijn een overleg zal zijn met de VOZ en 
dat VOZ als een volwaardige gesprekspartner wordt gezien door het college bij de ontwikkelingen in het 
centrum van Zuidlaren. 

 
18. Brief college beantwoording vragen - Orange The World (op verzoek van de fractie GroenLinks) 

Besluit raad: De discussie wordt afgesloten met de conclusie dat GroenLinks wellicht de volgende 
raadsvergadering nog met een motie komt om als gemeente meer aandacht te besteden aan de campagne 
Orange The World. 

 
19. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:30 uur. De heer Pieters merkt hierbij op dat hij de griffie 
graag een compliment geeft voor het snel en goed omzetten van de geplande fysieke raadsvergadering 
naar een digitale raadsvergadering. 

 
 
 
 



 
 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 5 van 5 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 1 december 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


