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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 juli 2022, 19:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo), C.H. Kloos (Leefbaar 
Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu),  
A. Idsingh (Tynaarlo Nu – vanaf 19.38 uur), 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), C.I. Stradmeijer (D66),  
J. van Gelder (Gemeentebelangen), H.L. Middendorp (CDA) en H. van den Born (ChristenUnie) 
 
Afwezig: H.W.A. Van Os (D66), A. Idsingh (Tynaarlo Nu) tot 19.38 uur.  
 
Tevens aanwezig: de wethouders J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf. 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) (tot 21.00 uur) 

: A. Lubbers (vanaf 21.00 uur) 
Griffier : 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 21 juni 2022 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
Naar aanleiding van de toezeggingenlijst wil de heer Middendorp weten wat de stand van zaken is van de  
toezegging van 10 mei 22 over ouderenhuisvesting. Wethouder Vellinga geeft aan dat uiterlijk begin  
volgende week een antwoordbrief naar de raad wordt gestuurd.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad heeft kennisgenomen van de  
motie- en toezeggingenlijsten. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Nieman heeft op 29 juni technische vagen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups. 
Deze vragen zijn snel beantwoord, waarvoor dank. De heer Nieman geeft aan dat de fractie van 
GroenLinks zorgen heeft over de afstemming met andere gemeenten en provincies in de bestrijding van de 
eikenprocessierups. En dan ook met name over de bestrijding op grensoverschrijdende wegen tussen 
verschillende gemeenten/provincies. Wethouder Peters geeft aan dat er afstemming en overleg is tussen 
provincies en gemeenten. Een gespecialiseerd bedrijf monitort de meldingen. Ze zal schriftelijk terugkomen 
op de vraag hoe de afstemming is in het geval van samenwerking op grensoverschrijdende wegen.  
 

5. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 8 juni 2022, 14 juni 2022 en 21 juni 2022 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 2 juni 2022 tot 22 juni 2022. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 
 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 juni 2022) 
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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8.   Benoeming voorzitter Raad van Toezicht stichting zwembaden 
      Voorstel:  
      De raad besluit dhr. M. Visser te benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht  
      gemeente Tynaarlo 

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

9.   Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve 
      Voorstel: 
      De raad besluit de formele procedure te starten door het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve als    
      ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

10. Benoemingen Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen Meerschap Paterswolde 
      Voorstel: 
      De volgende personen aan te wijzen als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur    
      gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde: 

1. De heer J.E. de Graaf, wethouder en hem tevens voor te dragen als lid van het DB 
2. Mevrouw J.H. Kamminga, lid 
3. De heer J. Weering, plaatsvervangend lid 
Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
11. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 13 en 14.  
De heer G. Klaver is aangemeld voor inspraak bij agendapunt 12 (doorgeschoven uit vorige vergadering)  
Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op verzoek van de  
fractie Tynaarlo Nu) 
 

12. Brief college beantwoording vragen fractie Tynaarlo Nu – herinrichting Hoofdweg Eelde (op verzoek van de  
      fractie Tynaarlo Nu) 

Besluit raad:  
De heer G. Klaver maakt gebruik van het inspraakrecht.  
 

 De volgende motie wordt ingediend:  
 

Motie 2022.09 Aeilkema – Hoofdweg Eelde 
verzoekt het college: 
1. De eventuele uitvoering van huidige plannen per direct on hold te zetten; 
2. In overleg met het OV te komen tot een busroute die over de Legroweg in Eelde gaat; 
3. Uitvoering te geven aan de herinrichting Hoofdweg conform de huidige inrichtingsplannen met 

uitzondering van de beoogde busroute. 

Wethouder Peters doet de volgende toezegging: met de kennis van nu blijft de bus op de huidige route rijden 
tijdens de werkzaamheden aan de Hoofdweg. Mocht dat veranderen dan zal de raad hierover geïnformeerd 
worden.  

Stemverklaringen: 
Mevrouw Lubbers legt de volgende stemverklaring af: de fractie PvdA zal tegen stemmen. Het direct on hold 
zetten lijkt niet uitvoerbaar en bovendien is de fractie PvdA tevreden met het antwoord van de wethouder. 
De heer Elzerman blikt in zijn stemverklaring terug op de ontwikkeling rond het fietspad aan de Burg. J.G. 
Legroweg en het proces rond de herinrichting van de Hoofdweg. De fractie Leefbaar Tynaarlo is niet alleen  
maar enthousiast over het uiteindelijke plan. Het proces verliep hobbelig en scheef. Maar de motie van 
Tynaarlo Nu mist iedere vorm van consistentie, het is tegenstrijdig met alle eerder formuleringen van 
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Tynaarlo Nu, smartformuleringen gelden ineens niet meer en daarnaast wordt deze motie ingediend zonder 
inspraak met inwoners, ambtenaren, college of OV-bureau. Nu ligt er een passend plan, passend bij de 
meeste omwonenden, passend bij de uitkomst van de enquête en passend bij de door de raad gestelde 
kaders. De fractie van Leefbaar Tynaarlo stemt daarom tegen de motie.  
De heer Van Gelder; de fractie Gemeentebelangen steunt de motie niet. Zij zijn het volledig eens met de 
toelichting van de wethouder. Zij willen dat de busroute centraal over de Hoofdweg blijft rijden en dat 
daarmee het centrum van Eelde goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer. Dat vinden zij belangrijk 
voor de inwoners, maar zeker ook voor de ondernemers.  

De motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (Tynaarlo Nu) en de overige 19 stemmen tegen.  

13. Jaarstukken 2021 
      Voorstel: 
      1. De jaarstukken 2021 vast te stellen 
      2. In te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming, te weten: 
         - Toevoeging ARGI € 3.343.000 
         - Toevoeging bestemmingsreserve corona steunpakket € 566.000 
         - Toevoeging bestemmingsreserve Omgevingswet € 420.000 
     3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 
     4. In te stemmen met het wijzigen van de systematiek omtrent de impact van macro-economische risico’s bij     
         de grexen op het weerstandsvermogen conform voorstel 

Besluit raad:  
 
Stemverklaringen: 
De heer Smits; Gedane zaken nemen geen keer, de fractie VVD zal voor de jaarrekening stemmen met de  
kanttekening dat het de fractie spijt om over de beperkende accountantsverklaring te moeten vernemen.  
Die kanttekening wil hij gemaakt hebben.  
De heer Franke: geeft aan dat hij zich kan vinden in de kanttekening van de fractie VVD. De fractie  
Leefbaar Tynaarlo zal voor de jaarrekening stemmen.  
De heer Middendorp: Evenals de fracties VVD en Leefbaar Tynaarlo is de fractie CDA positief over beide  
besluiten met dien verstande dat zij met een arendsoog het financiële huishoudboekje van de gemeente in  
de gaten zullen blijven houden.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
14. Integrale voortgangsrapportage 2022 
      Voorstel:  

1) Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk in 2022. 
2) In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in het 

hoofdstuk ‘aanvragen niet nieuw beleid’. 
3) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 636.000 voordelig (incidenteel) in 2022 ten laste brengen van 

toevoegen aan de ARGI.  
4) De reguliere begrotingsbijstellingen van € 624.000 nadelig (structureel) in 2023 op te nemen in de 

meerjarenbegroting. 
5) De incidentele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 72.442 in 2023, € 73.441 in 2024, 

€ 74.801 in 2025 en € 74.836 in 2026 ten laste brengen van de ARGI. 
6) De structurele nadelen als gevolg van voorstellen nieuw beleid van € 597.584 in 2022, € 1.119.823 in 

2023, € 1.133.961 in 2024, € 1.148.878 in 2025 en € 1.161.327 in 2026 op te nemen in de 
meerjarenbegroting. 

7) In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende kredieten en dekking: 
a. Een economisch krediet van € 100.000 voor het uitbreiden van het vegetatiedak op het 

gemeentehuis. De structurele kapitaallast van € 6.250 op te nemen in de meerjarenbegroting en 
daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo. 

b. Een economisch krediet van € 310.000 voor het plaatsen van een vegetatiedak op MFA 
Borchkwartier. De structurele kapitaallast van € 19.375 op te nemen in de meerjarenbegroting en 
daarmee mee te nemen in het begrotingssaldo. 
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c. Een economisch krediet van € 25.000 voor het repareren van het hoofdriool aan de Oude badweg 
in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 813 te dekken uit de voorziening riolering. 

d. Een economisch krediet van € 170.000 voor het vervangen van wervelventielen in het rioolstelsel 
in Zuidlaren. De structurele kapitaallast van € 13.458 te dekken uit de voorziening riolering. 

e. Een economisch krediet van € 40.000 voor het plaatsen van een rioolgemaal bij de flat De 
Sluiswachter in Eelderwolde. De structurele kapitaallast van € 1.389 te dekken uit de voorziening 
riolering. 

f. Een economisch krediet van € 1.200.000 voor het vervangen van de bruggen Nieuwe Dijk in 
Zuidlaren en de start vervanging brug de Knijpe in Zuidlaarderveen. De structurele kapitaallast 
van € 39.000 te dekken uit de BOR Bruggen. 

8) In te stemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging: 
a. Het krediet ‘ICT Maatregelen uitfaseren oude servers’ te verhogen met € 40.000 voor het 

uitfaseren van de hardware van oude servers. De kapitaallast van € 10.500 ten laste te brengen 
van de ARGI. 

b. Het krediet t.b.v. het accomodatiebeleid Zuidlaren te verhogen met € 11.325.000 en de 
structurele kapitaallasten van € 521.942 op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee mee 
te nemen in het begrotingssaldo. 

9) In te stemmen voor het implementeren van ICT-maatregelen in 2022 en daarvoor een bedrag van € 
145.000 beschikbaar te stellen uit de reserve informatiebeleid. 

10) Akkoord te gaan met de geformuleerde financiële uitgangspunten voor de begroting 2023-2026. 
11) Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging. 

Besluit raad:  
 
Wethouder Peters zegt toe navraag te doen naar de energielabels van het gemeentelijk vastgoed en de raad  
hierover schriftelijk te informeren voor de behandeling van de begroting in november.  
 
Wethouder De Graaf zegt toe een overzicht te sturen aan de raad van de eerder in beeld gebrachte  
gemeentelijke accommodaties en voor welke accommodaties de gemeente verantwoordelijk is voor  
onderhoud en duurzaamheid.   
 
Wethouder Peters zegt toe dat de raad geïnformeerd wordt over de elektrificatie van het wagenpark en het  
ambitieniveau. Voorstel komt voor de begroting.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
15. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.56 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 september 
2022 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


