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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 30 juni 2020, 12:00 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) (vanaf 12.35u, agendapunt 9 Vries Zuid), 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), S. Veenstra (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 besluitenlijsten raadsvergaderingen van 9 en 16 juni en de besluitenlijst van de besloten 

raadsvergadering op 16 juni 2020 (ter inzage bij de griffie) en kennisnemen van de motie- en 
toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld en de motie- en toezeggingenlijsten 
worden ter kennisgeving aangenomen. 
 
Naar aanleiding van een voorgenomen initiatiefvoorstel over het VN-panel en de stand van zaken van het 
eerste onderwerp op de motielijst (inclusie-agenda/VN-panel) vraagt de heer Ririhena of zijn constatering 
dat deadlines structureel niet worden gehaald door het college klopt en hoe hij dit moet duiden. De 
burgemeester antwoordt dat dit niet valt te ontkennen en dat dat verschillende oorzaken heeft. Allereerst 
heeft het te maken met te hoge druk op de organisatie en dat er soms te makkelijk toezeggingen worden 
gedaan die meer werk kosten dan in eerste instantie gedacht. Daarnaast heeft het te maken met te 
flegmatiek gedrag, waar overigens het college voor verantwoordelijk is. Tot slot laat de raad het college ook 
vaak wegkomen met niet gehaalde deadlines. Het halen van deadlines is dus een probleem en verdient 
verbetering. Dit is iets waarin zowel raad als college en organisatie een rol hebben en dus stelt de 
burgemeester voor om in september een gremium te formeren waarin deze drie actoren afspraken gaan 
maken die handhaafbaar zijn. Aanvullend stelt de heer Pieters de vraag of, gezien het voorgaande, het 
college wel in control is. De burgemeester geeft aan dat hij vindt dat hij daarop als voorzitter van de raad 
geen antwoord kan geven. 
 
De heer Van den Born, de heer Vellinga, de heer Middendorp, de heer Van Es, mevrouw Kardol en de heer 
Kuipers dienen de volgende motie in: 
De raad besluit: 
‐ de concept kadernota Sociaal Domein terug te sturen naar het college overeenkomstig art. 16.2c van 

het Reglement van Orde van de Raad van Tynaarlo; 
‐ het college op te dragen om de kadernota Sociaal Domein zodanig aan te passen dat deze de raad in 

staat stelt haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren ten aanzien van het Sociaal Domein; 
‐ bij deze aanpassing de bijgevoegde leidraad (zie bijlage) toe te passen. 
De genoemde bijlage wordt tijdens de bespreking aangepast op punt 4 (wanneer gaan we dit doen?). Bij e. 
wordt ‘begin september’ vervangen door ‘september’. Bij f. wordt ‘half oktober’ vervangen door ‘6 oktober’.  
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Wethouder Gopal zegt toe dat de aangepaste kadernota uiterlijk 6 oktober naar de raad komt, zodat deze 
betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting.  
Over de motie worden de volgende stemverklaringen afgegeven: 
‐ De heer Dijkstra: de PvdA is het niet eens met de probleemstelling in de motie, het college is in dit 

dossier de verbinding met de raad kwijt geraakt en deze motie kan worden gezien als brevet van 
onvermogen. Desalniettemin zal de PvdA instemmen om het proces niet stil te laten vallen. 

‐ Mevrouw Kardol doet de oproep aan het college om de raadswerkgroep sociaal domein goed mee te 
nemen in het proces om te komen tot een aangepaste kadernota. 

‐ De heer Spekschate: de VVD-fractie ziet de problemen met de kadernota als een bestuurlijk probleem. 
Hij heeft zelf nog een apart procesvoorstel geschreven dat zich richt op het bestuurlijke niveau en hij 
gaat er vanuit dat dit in de raadswerkgroep sociaal domein nog eens goed besproken zal worden.  

 
De motie wordt unaniem 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 8 en 16 juni 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 4 t/m 17 juni 2020 

Besluit raad:  
Op verzoek van de heer Middendorp wordt de brief over vrijkomend maatschappelijk vastgoed in september 
geagendeerd voor bespreking. 
 
Op verzoek van de heer Knot wordt de brief over de quickscan De Kimme van 24 juni in september 
geagendeerd voor bespreking. 
 
Op verzoek van mevrouw Kardol zal het CDA voor beide agenderingsverzoeken nog een motivatie naar de 
raad sturen. 
 
De informatie wordt verder ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 juni 2020) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 11 en 12 
 
De heer Hammenga (voorzitter tennisvereniging de Marsch) zal gebruik maken van het inspreekrecht bij 
agendapunt 12 Perspectievennota. 
 

9. Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ 
      Voorstel:  
      De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp     
      beeldkwaliteitsplan ‘Vries Zuid’ ter inzage leggen. 

Besluit raad: 
Dhr Pieters dient de volgende motie in: 
verzoekt het college: 
- één van de genoemde witte vlekken in het (ontwerp)bestemmingsplan Vries Zuid te reserveren voor 

onder andere bovengenoemde stichting; 
- met onder andere deze stichting in overleg te gaan en samen een concreet plan uit te werken voor een 

woningbouwinitiatief voor ouderenwoningen op deze witte vlek; 
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- de raad zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor de behandeling van het definitieve bestemmingsplan Vries 
Zuid in de raad, te informeren over de uitkomsten van bovengenoemd overleg. 

Het dictum wordt mondeling geamendeerd. Bij beslispunt 1 en 2 wordt ‘onder andere’ toegevoegd. 
Wethouder Kraaijenbrink doet de volgende toezeggingen:  
‐ Er wordt serieus en oplossingsgericht in gesprek gegaan met verschillende initiatieven om de witte 

vlekken ingevuld te krijgen met bijvoorbeeld seniorenhuisvesting. 
‐ Voor het definitieve bestemmingsplan in de raad komt, is er een geactualiseerde GREX. 
 
Over de motie worden de volgende stemverklaringen afgegeven: 
‐ De heer Vellinga: LT ondersteunt de intentie van de motie, maar is overtuigd door de wethouder dat het 

college dit oppakt zoals bedoeld in deze motie en zal de motie daarom niet steunen 
‐ De heer Kuipers: door de beantwoording van de wethouder vindt GroenLinks de motie overbodig 
‐ De heer Middendorp sluit zich aan bij Vellinga en Kuipers 
‐ De heer van Os: D66 is om meerdere redenen tegen de motie 

 
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (GB, PvdA en VVD) en de overige 15 stemmen tegen. 
 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Behandelvoorstel behandeling Voorjaarsbrief 2020 en Perspectievennota 2021 
      Voorstel: Procedure hanteren conform voorstel 

Besluit raad: Het behandelvoorstel wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Punt 11 en 12 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart in de besluitvorming. De diverse 
ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl. 
 
11. Voorjaarsbrief 2020 
      Voorstel: 
      De raad besluit: 

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2020.  
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. 
3) Het incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van 

€ 204.000 in 2020, € 129.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 te onttrekken aan de Algemene Reserve 
Grote Investeringen (ARGI). 

4) Het structurele nadeel als gevolg van voorstellen nieuw beleid en reguliere begrotingsbijstellingen van € 
64.000 vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenbegroting 

5) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 
a. Een economisch krediet van € 215.000 voor het realiseren van onderwijshuisvesting voor de 

Menso Altingschool. De structurele kapitaallast van € 7.256 ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 

b. Een economisch krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 ten behoeve van een subsidie 
aan Stichting Cultureel Centrum Schoollaan ten behoeve van de verbouw van De Notenkraker. 
De structurele kapitaallast ad € 9.375 te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen voor de 
investeringsplanning sport en welzijn. 

c. Een economisch krediet van € 42.000 voor het treffen van de voorbereidingen van aanpakken 
van wateroverlast Hogeweg en de kapitaallasten van € 1.365 te dekken binnen het taakveld 
riolering. 

d. Een economisch krediet van € 118.000 ten behoeve van een tijdelijke uitbreiding van de school 
‘De Veenvlinder’. Dit krediet incidenteel te dekken en hiervoor een bestemmingsreserve te 
vormen van € 137.064 ten laste van de ARGI. 

6) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
a. Het krediet t.b.v. de nieuwbouw brandweerposten te verlagen met € 3.000.000. 
b. Het ophogen van het economische krediet “Doorfietsroute Groene As” met een bedrag van 

€ 575.000 en daarnaast een bijdrage van derden opnemen van eveneens € 575.000.  
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c. Het ophogen van het krediet ‘Aansluiting dorpsstraat-Berkenlaan (rotonde Tynaarlo) met een 
bedrag van € 124.000 en de kapitaallasten ad € 4.030 ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat 

d. Het krediet ver-/nieuwbouw Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 628.266 en 
de structurele kapitaallast ad € 21.204 te dekken vanuit het budget Accommodatiebeleid 
Zuidlaren. 

e. Het krediet flexibele schil Stroomdal Zuidlaren op te hogen met een bedrag van € 86.599 en 
kapitaallasten ad € 89.305 te dekken uit de in de ARGI opgenomen reservering t.b.v. uitvoering 
van het accommodatiebeleid Zuidlaren. 

7) Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de reserves: 
a. Instellen van de bestemmingsreserve ‘Verkiezingen’ en een bedrag van € 55.000 hier aan toe 

te voegen, zijnde het niet bestede verkiezingsbudget 2020. 
b. Opheffen van de bestemmingsreserve ‘decentralisaties sociaal domein’ en een bedrag van  

95.000 in te zetten ten behoeve van de implementatie van het maatregelenpakket sociaal 
domein en het restant van het saldo ad € 6.334 toe te voegen aan de ARGI. 

8) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging. 
 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

12. Perspectievennota 2021 
Voorstel: 
De raad besluit de perspectievennota 2021 vast te stellen als kader voor de op te stellen begroting 2021.  
Besluit raad: 
 
De heer Hammenga (voorzitter tennisvereniging de Marsch) spreekt in. 
 
Motie 3 Vriezerbrug Zuid (GroenLinks) 
Motie wordt aangehouden. 
 
Motie 4 Vrijwillige eigen bijdrage WMO en Jeugdzorg (D66, CU) 
Stemverklaringen: 
‐ De heer Spekschate: de VVD zal de motie niet steunen omdat de VVD vindt dat dit centraal al strak 

geregeld is en dat deze zaken ook via de VNG geregeld moeten worden. 
‐ De heer Dijkstra: PvdA sluit zich aan bij de heer Spekschate. 
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen voor. 
 
Motie 5 Voorrang rotondes (D66) 
Stemverklaringen: 
‐ Mevrouw Kamminga: GB vindt dat er al heel veel onderzoeken zijn gedaan en vindt deze motie dus 

overbodig. 
‐ De heer Hageman: de VVD steunt de motie niet omdat er al meerdere malen is aangegeven dat de 

organisatie het al veel te druk heeft. 
‐ Mevrouw Lubbers: de PvdA sluit zich aan bij mevrouw Kamminga, bovendien vindt de PvdA deze motie 

zonde van het geld. 
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen voor. 
 
Motie 6 Budgetruimte creëren (PvdA) 
Stemverklaringen: 
‐ De heer Hageman: de VVD vindt de motie overbodig, omdat dit al de reguliere verantwoordelijkheid is 

van het college. 
De motie wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor. 
 
Motie 7 Extra lesruimte Het Oelebred (PvdA, GB) 
Wethouder Vemer zegt toe dat er een voorstel naar de raad komt voor bekostiging van een extra lokaal per 
1 januari 2021 als de leerlingenaantallen van 1 oktober 2020 overeen komen met wat op dit moment wordt 
verwacht. 



 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 5 van 6 

 

 
Mevrouw Lubbers geeft aan blij te zijn met het afgegeven signaal en bedankt de heer Wouterson en de 
heer Van der Meij voor de steun. Echter is de toezegging van de wethouder voldoende en om die reden 
wordt de motie ingetrokken.  
 
Motie 8 Onhoudbare financiële situatie van gemeenten in Nederland en Tynaarlo in het bijzonder (PvdA, 
GroenLinks) 
Stemverklaring: 
‐ De heer Hageman: de VVD kan niet tegen zijn, alleen al niet omdat er een verstandig instrument van 

een VVD-raadslid uit Enschede gebruikt wordt. 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 9 Bestrijding en giftige invasieve plantensoorten (CDA, LT, CU, D66, GroenLinks) 
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen voor. 
 
Motie 10 Zienswijze zoutwinning (CU, GroenLinks, CDA, LT, D66, GB) 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
Motie 11 Jeugdsozen (LT, CU, CDA, D66, PvdA, GB, GroenLinks) 
Stemverklaring: 
‐ De heer Spekschate: het voorstel spreekt de VVD aan, maar de VVD ziet liever in het najaar een wat 

concreter voorstel, daarom op dit moment tegen. 
De motie wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor. 
 
Motie 12 Maatregelen sociaal domein (LT, GroenLinks, D66, CU, CDA) 
Stemverklaringen: 
‐ De heer Dijkstra: het spreekt de PvdA aan dat de minima in bescherming worden genomen, maar er 

zijn eerder deze vergadering heldere afspraken gemaakt over de kadernota sociaal domein. Deze motie 
maakt het verwarrend, daarom zal de PvdA tegen stemmen. 

‐ Mevrouw Kamminga: er zit een denkrichting in de motie waardoor GB tegen zal stemmen. 
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige 15 stemmen voor. 
 
Motie 13 Plaats de Wereld (GroenLinks) 
Van der Meij geeft aan dat tijdens de schorsing duidelijk is geworden dat de besprekingen tussen gemeente 
en Plaats de Wereld in vergevorderd stadium zijn en dat Plaats de Wereld binnenkort het geld krijgt om de 
rest van het jaar haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarom wordt de motie voor dit moment ingetrokken. 
 
Raadsvoorstel 
Stemverklaringen: 
‐ De heer Hageman: VVD stemt tegen, volgens de VVD hadden er al bezuinigingsopdrachten moeten 

liggen voor een structureel sluitende begroting. VVD vindt de voorliggende perspectievennota daarom 
niet verantwoordelijk en stemt daarom tegen.  

‐ De heer Dijkstra: PvdA sluit zich aan bij Hageman 
‐ De heer van Es: GB sluit zich hier ook bij aan.  
 
Het voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, GB en PvdA) en de overige 15 stemmen voor. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 19:10 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 8 september 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 
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