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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6 oktober 2020, 19:00 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), 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), C.E. Kardol (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: J. van den Boogaard (D66) en H.W.A. van Os (D66) 
 
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 22 september 2020, vaststellen verslag raadstafel van 1 

september 2020 en kennisnemen van de motie- en toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijst en het verslag worden ongewijzigd vastgesteld en de motie- en 
toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving aangenomen. 

 
4. Vragenrecht 

De heer Spekschate maakt gebruik van het vragenrecht. Hij wil weten waarom het college twee moties 
(gedeeltelijk) niet (tijdig) heeft uitgevoerd, die unaniem, dan wel met brede steun in de raad op 30 juni zijn 
aangenomen. Het gaat om de moties ‘Proces kadernota sociaal domein’ en ‘Maatregelen sociaal domein’. 
Wethouder Gopal legt uit dat in de ogen van het college de moties grotendeels zijn uitgevoerd, op de 
kadernota na. Daarvan heeft het college namelijk gezegd dat kader zeven veel te maken heeft met de 
financiën van de gemeente en dat het college daarom de kadernota pas terug wil brengen in de raad (via 
de raadswerkgroep sociaal domein) na besluitvorming over de gemeentelijke begroting. 

 
5. Mededelingen college 

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

a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 15 en 22 september 2020 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 t/m 23 september 2020. 

Besluit raad:  
De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 september 2020) 

Besluit raad:  
Op verzoek van de heer Ririhena wordt de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over Orange the 
World geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 

8. Zienswijze verrekensystematiek RUD Drenthe ’T’ 
      Voorstel:  
      1. In te stemmen met de voorgestelde verrekensystematiek;  
      2. Een voorkeur uit te spreken voor scenario 1;  
      3. De RUD Drenthe hierover te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 10, 12 en 13.  
Er maken geen inwoners gebruik van het inspreekrecht. 
 

10. Toekomstagenda RGA ’T’ 
       Voorstel: 
    1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te stellen     
        waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de regionale  
        samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde thema's. 
    2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de   
        Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale afweging  
        Perspectievennota. 
    3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale     
        afweging van de Perspectievennota 2023 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
11. Doorfietsroute varianten keuze Vriezerbrug 
       Voorstel: 
       1.De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen, als uitkomst van               
          de "Variantenstudie doorfietsroute Vriezerbrug".  

2. 
  A. Een economisch krediet van € 115.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de      
      Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal; 
  B. Dit dekken voor een bedrag van € 57.500 uit BDU-subsidie; 
  C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €57.500 ten bedrage van                                     
       €1.869 te dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen". 
 3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging 
Besluit raad:  
De heer Hageman doet tijdens de beantwoording van het college in eerste termijn het volgende 
ordevoorstel:  
- De behandeling onmiddellijk te stoppen 
- Het voorstel terug te geven aan het college 
- Het college te vragen met een goed, compleet, voldragen voorstel terug te komen bij de raad 
- Het college hiervoor de tijd te geven die nodig is 
Hierbij merkt hij op dat hij verwacht dat het nieuwe voorstel ook antwoord geeft op de nog onbeantwoorde 
vragen van mevrouw Kardol. 
 
Over het ordevoorstel worden volgende stemverklaringen afgegeven: 
- De heer Middendorp: het CDA steunt het ordevoorstel met dien verstande dat het college in staat zou 

moeten zijn om voor de volgende raadsvergadering met de aanvullende informatie te komen zodat we 
tijdens de volgende raadsvergadering een besluit kan worden genomen. 

- Mevrouw Kardol: D66 steunt het ordevoorstel 
- De heer Kuipers: GroenLinks steunt het ordevoorstel, maar wil het college niet de druk geven van de 

volgende raadsvergadering. Liever geeft hij het college meer tijd, zodat er goede informatie komt, dus 
liever zorgvuldigheid dan haast. 

- De heer Van Es: GB sluit zich aan bij de stemverklaring van de heer Kuipers. 
- De heer Vellinga: LT kan het ordevoorstel steunen als dit als volgt kan worden samengevat: 

o De raad stopt onmiddellijk met de beraadslagingen 
o Dat de raad het college opdracht geeft om te komen met uitgebreide informatie vanuit 

bijvoorbeeld de provincie en met beantwoording van de vragen van mevrouw Kardol 
o Dat het college uiteindelijk weer terug komt in de raad en de raad dat voorstel met al die 

aanvullende informatie kan behandelen in zijn vergadering 
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o Dat dit zo snel mogelijk gebeurt, maar niet per se over twee weken.  
- De heer Hageman geeft aan dat de samenvatting van de heer Vellinga past bij zijn ordevoorstel, maar 

dat dit ordevoorstel nog iets verder gaat in die zin dat het ordevoorstel het college ook ruimte biedt om 
het huidige voorstel aangepast terug te brengen in de raad, als de aanvullende informatie daar reden 
toe geeft. 

 
Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Het raadsvoorstel wordt teruggegeven aan het college.  
 

12. Programma Duurzaamheid 2020-2030 
       Voorstel: 

 1 . De inspraaknotitie vast te stellen.  
 2.  Het programma duurzaamheid 2020-2030 vast te stellen. 
Besluit raad:  
Wethouder Gopal zegt toe dat de nulmeting op basis waarvan de evaluatie wordt gedaan uiterlijk het eerste 
kwartaal van 2021 beschikbaar is. 
 
Het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 

13. Doe Mee Rekenkameronderzoek 'Toezicht en handhaving' 
      Voorstel: 
      1) Kennis te nemen van het Doe Mee Rekenkameronderzoek 'Toezicht en handhaving'. 
      2) De aanbevelingen uit het rapport over te nemen. 

 
Besluit raad:  
De burgemeester zegt toe om met een aantal mensen van iedere fractie bij elkaar te komen om met elkaar 
inhoudelijk te praten over het rekenkameronderzoek en met name over wat de raad ervan kan leren en hoe 
dit onderwerp scherper kaderstellend in de raad gekregen kan worden. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
14. Motie vreemd aan de agenda – Maatregelen aardbevingen Tynaarlo 

Dictum: 
Primair: 
- Om met klem bij de Minister aan te dringen op een onafhankelijke deskundige commissie die de 

oorzaak van de laatste, recente bevingen rond Winde/Bunne vaststelt;  
- Om door een onafhankelijke deskundige commissie het risicoprofiel van het Vriezer gasveld opnieuw te 

laten beoordelen; 
- Om bij partijen ( Minister, NAM, Nedmag, de Commissie Mijnbouwschade) erop aan te dringen budget 

beschikbaar te stellen om bouwkundige opnames (Nulmetingen) conform beoordelingsrichtlijn BRL 
5024 te kunnen laten opmaken van gebouwen in onze gemeente;  

Secundair: 
- Te bewerkstelligen dat omkering van de bewijslast vanuit het principe van rechtsgelijkheid binnen 

Nederlands recht ook voor onze gehele gemeente moet gelden, zeker gezien het feit dat in onze 
gemeente sprake is van gestapelde mijnbouw;  

- Te bewerkstelligen dat ook voor onze gemeente een regeling wordt gemaakt voor het vergoeden van 
geleden immateriële schade als gevolg van (gestapelde) mijnbouwactiviteiten; 

- De Minister uit te nodigen voor een gesprek met College en Raad over de problematiek van gestapelde 
mijnbouw in onze gemeente; 

Besluit raad:  
De volgende stemverklaringen worden afgegeven: 
- De heer Van den Born is positief over de reactie van de burgemeester op de motie en roept de fracties 

op om de motie breed te steunen en ook door te sturen naar hun vertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer; 
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- Mevrouw Kardol geeft aan dat D66 het uiteraard heel erg vindt wat er gebeurt, maar ziet zaken in de 
motie staan waar zij het absoluut mee oneens zijn en daarom steunt D66 de motie niet; 

- De heer Knot: omdat de burgemeester heeft aangegeven de motie als steun te ervaren, steunt het CDA 
de motie en zal deze ook doorsturen naar haar Tweede Kamerfractie;  

- De heer Dijkstra vindt de motie veel te uitgebreid, hij vindt ook dat het veel simpeler had gekund, maar 
gehoord de reactie van de burgemeester zal de PvdA de motie steunen;  

- De heer Kuipers geeft aan dat binnen het duale stelsel de burgemeester en de raad ieder een eigen rol 
heeft, dat de burgemeester al een eind op weg is in dit dossier, maar dat met deze motie ook de raad 
aangeeft richting inwoners en Den Haag dat de lokale politiek deze zaak serieus neemt. GroenLinks zal 
de motie om die reden steunen. 

- De heer Hageman: de VVD steunt de motie hoewel ze de tekst eigenlijk te lang vind, ze hoopt dat dit de 
burgemeester steunt in zijn activiteiten. 

- De heer Van Es wil met deze motie ook de burgemeester steunen in zijn activiteiten. 
Het voorstel wordt aangenomen met 1 stem tegen (D66) en de overige 20 stemmen voor. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:05 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2020 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


