Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 27 september 2022, 20:00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar
Tynaarlo), 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: H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo), C.H. Kloos (Leefbaar Tynaarlo) en R. Aeilkema (Tynaarlo Nu)
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: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 13 september 2022 en kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Mevrouw Machielsen vraagt of het klopt dat de wethouder in de vorige raadsvergadering gezegd heeft dat
er bomen worden bijgeplaatst rond het gebied Nijstad in Vries en dat het pad ‘Koffiedik’ wordt aangepakt.
Wethouder Vellinga geeft aan dat dit klopt. Dit zal als toezegging worden genoteerd.
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de
motie- en toezeggingenlijsten
4. Vragenrecht
De heer Van Os: Onlangs is er een wetswijzing van de Huisvestingswet naar de Tweede Kamer gestuurd
die het voor gemeente mogelijk maakt om max 50% van de woningen aan eigen bewoners toe te kennen.
Deze wijziging zou begin volgend jaar moeten ingaan. Hij stelt de volgende vragen:
1. Is het college het met D66 Tynaarlo eens dat deze wijziging zo snel mogelijk doorgevoerd moet
worden?
2. Kan het college aangeven hoever zij is om deze wijziging uit te kunnen voeren, zoals de aanpassing
van de gemeentelijke huisvestingsverordening?
3. Kan het college aangeven wat zij eventueel van de raad nodig heeft om uitvoering te geven aan deze
wijziging?
Wethouder Vellinga reageert als volgt:
1) Ja, daarmee is het college het eens
2) Op het moment dat de wetswijziging van kracht is gaat het college er zo spoedig mogelijk mee aan de
slag om te bekijken wat de impact is van de wijziging.
3) De gemeenteraad zal een besluit moeten nemen in de vorm van het vaststellen van een
huisvestingsverordening. Het college vraagt t.z.t. flexibiliteit van de raad om ruimte vrij te maken op de
agenda.
Wethouder Vellinga zegt toe dat tijdens de raadsbijeenkomst over de woonvisie met de raad gesproken
zal worden over de wijziging in de huisvestingswet en wat voor principiële keuzes er gemaakt moeten
worden. In antwoord op het verzoek om een analyse van het effect van de wijziging en de impact op
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inwoners, geeft wethouder Vellinga aan dat er van te voren gekeken zal worden naar wat er voorbereid
kan worden om de inhoudelijke discussie in de bijeenkomst zo goed mogelijk te kunnen voeren.
5. Mededelingen college
De voorzitter meldt dat het college vanmorgen heeft besloten om in onderhandeling te gaan met het
Ministerie voor het realiseren van 80-100 bedden voor spoedopvang voor Oekraïners, asielzoekers en de
eigen spoedzoekende inwoners. Er is met het Ministerie afgesproken dat er in november een voorstel aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor december moet er een besluit zijn genomen om ervoor te zorgen
dat in juli er geen mensen op straat komen te staan doordat vakantieparken hun ruimte op dat moment
nodig hebben voor vakantiegangers. De voorzitter geeft aan dat bij alles wat hij doet, hij overduidelijk het
voorbehoud maakt dat er toestemming van de raad is.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022, 6 september 2022 en
13 september 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 september 2022 tot 14 september 2022.
De heer Middendorp uit zijn frustratie over de lange termijnen van beantwoording door het college.
Meerdere keren heeft de fractie erg lang moeten wachten op beantwoording en nu wacht de fractie bijna
vier maanden op antwoorden op de vragen over het transferium/HUB bij De Punt.
De wethouder begrijpt deze frustratie en het punt heeft de aandacht. De antwoordbrief van het college zal
met excuses uiterlijk donderdag naar de fractie worden gestuurd.
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 8 september 2022)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Herbenoeming leden Raad van Toezicht st. Baasis
Voorstel:
De raad besluit in te stemmen met het herbenoemen van mevrouw J.Bouman en J.de Veth als leden van de
Raad van Toezicht van stichting Baasis voor de periode van 27 september 2022 tot 1 september 2026.
Stemverklaring:
De heer Weering legt de volgende stemverklaring af: Er wordt de raad gevraagd om een maand na het
verstrijken van de termijn, de leden in de Raad van Toezicht te herbenoemen. Dat bevreemd de fractie. De
fractie Leefbaar Tynaarlo adviseert het college daarom om contact op te nemen met St. Baasis om te
voorkomen dat dit nogmaals gebeurt.
Besluit raad:
Het voorstel voor herbenoeming van mevrouw Bouman wordt aangenomen met 14 stemmen voor,
3 stemmen tegen en 3 blanco stemmen. Het voorstel voor herbenoeming van mevrouw De Veth wordt
aangenomen met 14 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 blanco stemmen.
9. Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Brinkstraat 15 Vries
Voorstel:
De raad besluit de formele procedure te starten door het bestemmingsplan Brinkstraat 15 te Vries als
ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
Stemverklaringen:
Mevrouw Lubbers: De fractie PvdA is erg blij met deze ontwikkeling. Het dorp Vries kent al jaren dit
verpauperde winkelpand en de fractie ziet door de bouw van de zes appartementen een mooie upgrade voor
het dorp.
De heer Van Os: de fractie D66 is ook blij met dit voorliggend plan en zij zullen instemmen met het ter
inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan. Maar hij wil ook het college het verzoek meegeven om de
paragraaf over parkeren te verduidelijken. Ondanks een aantal technische vragen over de parkeersituatie en
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de afspraken die gemaakt zijn over het afwijken van de parkeerbeleid/norm, is er nu nog teveel onduidelijkheid
over hoe de parkeerplaatsen zich precies verhouden tot het eigendom van de eigenaar. Hij zou graag het
college willen vragen om dit in een definitief ontwerp bestemmingsplan mee te nemen zodat voor iedereen
duidelijk is wat er met de parkeerplaatsen gaat gebeuren en wie ze mag gebruiken.
De heer Van Gelder: Brinkstraat 15 in Vries is een rotte kies sinds jaren. Ook de fractie Gemeenbelangen
Tynaarlo is ongelofelijk blij dat dit een soort start is, dat we gaan bouwen. Het wordt een prachtig mooi
gebouw en een verbetering van het straatbeeld. De fractie zal voor het voorstel stemmen.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9 en 11
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
11. Aanvragen sportaccommodatiesubsidies 2022
Voorstel:
De raad besluit in te stemmen het verlenen van een voorwaardelijke subsidie van:
a. € 32.667 voor de reguliere vervanging van baanverlichting voor 5 tennisbanen TV De Marsch EeldePaterswolde;
b. € 68.333 voor de aanleg van twee extra padelbanen TV De Marsch Eelde-Paterswolde en;
c. € 68.333 voor de aanleg van twee padelbanen ZTC Zuidlaren;
d. Voor de uitvoering hiervan een structureel karakter een krediet beschikbaar te stellen van € 169.333 en
de bijbehorende kapitaallast van € 12.854 (s) te dekken uit de structurele middelen Investeringsplanning
Sport en Welzijn.
Wethouder De Graaf zegt toe dat in de perspectievennota die in 2023 wordt voorgelegd voor de begroting
van 2024, een herijking staat van het sportbeleid.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:53 uur.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2022

De voorzitter,

De griffier,
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