Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 28 maart 2022, 20:00 uur,
raadszaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 Vries
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), J.H. Kamminga (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), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB) (vanaf 20:50u), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A.
Lubbers (PvdA), G.J. de Jonge (CU).
Afwezig: K. Knot (CDA), E.B.A. Hageman (LGT)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born.
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,
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.

Vragenrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven m.b.t. toelating tot de raad en onderzoek van nieuw te
benoemen raadsleden
De commissie van onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de leden:
- dhr. F. Haisma (voorzitter)
- dhr. W.K.N. van der Meij
- dhr. P. Van Es
doet onderzoek naar de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden. De commissie komt tot
oordeel dat op basis van het proces-verbaal van het Centraal Stembureau van de gemeente Tynaarlo de
verkiezingen rechtmatig zijn geweest en dat op basis van het onderzoek, de geloofsbrieven van de nieuw
toe te laten leden in orde zijn bevonden en adviseert de raad de volgende raadsleden toe te laten:
H.T.M. (Marcel) Elzerman
C.H. (Casper) Kloos
H.J. (John) Franke
A.M. (Annemarie) Machielsen
J.J. (Jurryt) Vellinga
G. (Gezinus) Pieters
J.H. (Hilde) Kamminga
J. (Jan) Smits
G.J. (Gea) Bijkerk
W.J. (Willem) Nieman
M.A. (Miquel) Ririhena
C.E. (Els) Kardol
C.I. (Christina) Stradmeijer
H.W.A. (Herman) van Os
H.L. (Henk) Middendorp
J. (Jacob) van Gelder
T.A.H. (Koos) Dijkstra
A. (Anneke) Lubbers
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G.F. (Erik) Gerritsen
H. (Henny) van den Born
R. (Richard) Aeilkema
A. (Dineke) Idsingh
H.P. (Herman) van der Poel
5.

Afscheid vertrekkende raadsleden
De voorzitter richt het woord tot de vertrekkende raadsleden.
Afscheid wordt genomen van vertrekkende raadsleden, te weten:
De heer Wouterson (LT), de heer Spekschate (VVD), de heer Roelof Nijenbanning (VVD), de heer Van
der Meij (GroenLinks), de heer Van den Bogaard (D66), de heer Haisma (CDA), de heer Knot (CDA), de
heer De Jonge (CU). Uit handen van de voorzitter ontvangen deze een bos bloemen en een aandenken
van de gemeente.
Verder wordt afscheid genomen van dhr. Van Es (Gemeentebelangen) die benoemd wordt tot lid in de
orde van Oranje-Nassau en ten slotte wordt afscheid genomen van dhr. Kuipers (GroenLinks) die een
erepenning van de gemeente Tynaarlo ontvangt. Ook zij ontvangen een bos bloemen en een aandenken
van de gemeente Tynaarlo.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:10 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 april 2022

De voorzitter,

De griffier,
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