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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 7 juni 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.J. Vellinga (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu), 
A. Idsingh (Tynaarlo Nu), H.P. van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (GroenLinks), W.J. Nieman 
(GroenLinks), M.A. Ririhena (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) 
 
Vanaf agendapunt 8: J. Weering (Leefbaar Tynaarlo) en A.M. Meerman (GroenLinks) 
 
Afwezig: - 
 
Tevens aanwezig, de vertrekkende wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en  
H. van den Born. 
 
En de nieuw te benoemen wethouders J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
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. Behandelvoorstel coalitieakkoord 

Besluit raad: Er worden geen opmerkingen gemaakt.  
 
4. Debat Coalitieakkoord 2022 -2026 

Namens de coalitiepartijen lichten de fractievoorzitters van de formerende partijen het coalitieakkoord toe. 
Vervolgens debatteert de raad over het coalitieakkoord. De volgende inhoudelijke vragen worden gesteld:  
 
De heer Aeilkema: Tynaarlo Nu geeft een aantal opmerkingen mee. Waarbij de slotsom is dat Tynaarlo Nu 
concrete plannen, tijdlijnen en deadlines mist in het akkoord en een betere financiële onderbouwing.  
- Spoedzoekers, waar komt het aantal van 12 vandaan? We missen een visie. 
- Waar, hoe, wie wat, maak de centrumplannen concreet. 
- Proactief opstellen verkoop/aankoop grond en vastgoed. 
- Kleine kernen kent dorpsraden, waarom geen dorpsraden in grotere kernen. Wat ga je doen met wat je 

ophaalt?  
- Voor welk probleem is plaatsnemen in de raad van toezicht van st. Baasis een oplossing?  
- Wat is de visie op scholenbouw?  
- Wat is de reden van veiligheidsbeleid voor LHBTQI+ inwoners, dat moet beleid zijn voor alle inwoners.  
- Sociaal domein: mist concretisering, nog meer kaders. Er is een preventieakkoord. Daar gebeurt 

helemaal niets mee. Hoe zit het met de uitvoering. Het is heel erg tijd voor uitvoering.  
- Duurzaamheid; geen meerwaarde helpdesk. Grondverbruik voor zonnepark is niet wenselijk.  

 
De heer Pieters: graag wil de VVD constructief meewerken. Dank voor het op tijd verspreiden van het 
coalitieakkoord. Hij stelt de volgende vragen:  
- Op pagina 3 worden een aantal opmerkingen gemaakt die de indruk geven een breuk te maken met het 

verleden. Kunnen er een aantal concrete voorbeelden genoemd worden?  
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- Koersvast te willen zijn; kan het beoogde college aangeven wat dit bijvoorbeeld voor de Hoofdweg in 
Eelde betekent?  

- De keuze is gemaakt om niet verder te gaan met gebiedswethouders, graag uitleg waar deze keuze op 
gebaseerd is.  

- Hoe wordt verder gegaan met participatie? We blijven het participatie noemen omdat Den Haag dat 
oplegt maar hoe en wanneer gaan we uitleggen wat we hiermee werkelijk bedoelen? En wat gaan we 
doen met de processen die al opgestart zijn?  

- Personeelsformatie: hoe houden we die zowel kwalitatief als kwantitatief op peil. Wat zijn de concrete 
veranderingen die het beoogde college voor ogen heeft?  

- Veiligheid: waarom is er niet duidelijk aangegeven hoe het woningprobleem wordt aangepakt? 
- Mobiliteit: openbare verlichting; hebben wij iets te zeggen over de openbare verlichting langs provinciale 

wegen. Waarvoor zijn wildspiegels bedoeld? Ter afschrikking van wild of om de wegen meer zichtbaar 
te maken?  

- Openbaar vervoer; kunt u aangeven wat er bedoeld wordt met herstel van de oost-west verbinding? Is 
er een voornemen om de opgeheven oost-west verbinding te herstellen?  

- Is er een voornemen om meer te bemoeien met stichting Baasis? Over dit onderwerp is een 
amendement voorbereid.  

- Sportaccommodaties: is de investeringsplanning niet actueel? Betekent dit dat er aanvullende middelen 
moeten worden gezocht?  

- Accommodatiebeleid: op korte termijn geen plannen voor afstoten. Kunt u aangeven wat de financiële 
inhoud en wat de opgave is met betrekking tot energiebesparing?  

- Sociaal domein: we staan voor grote uitdagingen, wanneer kunnen we concrete voorstellen 
verwachten?  

- Ruimtelijke ordening: we willen het college oproepen om met een concrete planning te komen, hiervoor 
zal een amendement ingediend worden.  

 
      Mevrouw Kardol: in het akkoord staan veel ideeën van het oude college maar niet concreet weergegeven. 
      Verder de vraag waarom er niet gekozen is voor een raadsvergadering na de verkiezingen      
      met een duidingsdebat en als er zoveel overeenkomsten met de andere partijen zijn, waarom is er dan niet    
      gekozen voor het komen tot een raadsakkoord?   

- Kan er inzicht worden gegeven in de prioritering? Bijvoorbeeld in de vorm van een Lange termijn 
agenda. Graag hierover een toezegging.  

- Hoe en wanneer kan er duidelijkheid worden gegeven over de p.m. posten?  
 
      De heer Middendorp: De overeenkomsten tussen de partijen zijn groter dan de verschillen. Waarom is er         
      dan geen contact gezocht na het eerste gesprek met de informateur? Is dit een voorbode voor de komende  
      vier jaar? Graag een reactie hierop.  

- Amendement wordt ingediend over burgerinitiatieven;  
- Amendement wordt ingediend over toevoegen kernwaarden.   
- Transferium de Punt; is het niet zo dat de provincie onderzocht heeft dat de nut en noodzaak bestaan? 

Zijn de onderzoeken niet door een onafhankelijk bureau uitgevoerd? Graag een reactie op de oproep 
om ons niet te laten leiden door emotie en persoonlijke meningen.  
 

De volgende amendementen worden ingediend:  
 

      Amendement 2022.2 Middendorp - burgerkracht  
Oude tekst: “Wat gaan we doen” punten 1 tot en met 13  
Nieuwe tekst: Toevoegen punt 14: 
14. In de gemeente staat de burger centraal, we handelen in hun belang. Vanuit dat perspectief is daarom 
ook erg belangrijk om serieus en met verantwoording werk te maken van burgerinitiatieven. Of dit nu 
woningbouw op vrijkomende (particuliere) locaties is, groenonderhoud door een dorp of wijk zelf of een 
hondenuitlaatplek. Een vast aanspreekpunt verbetert de communicatie met initiatiefnemers en het college is 
verantwoordelijk voor de coördinatie.  
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Amendement 2022.3 Middendorp – betaalbaarheid 
Het coalitieakkoord als volgt te wijzigen:  
Oude tekst: De kernwaarden van dit nieuwe college zijn sociaal, duurzaam en verbindend 
Nieuwe tekst: De kernwaarden van dit nieuwe college zijn sociaal, duurzaam, verbindend en betaalbaar 
 
Amendement 2022.4 Pieters - RvT Baasis  
Verzoekt de coalitie de zin van pagina 10: “Een bindende voordracht door de gemeente voor een zetel in de 
Raad van Toezicht zou daar een stap in kunnen zijn”  te schrappen uit het coalitieakkoord.  
 
Amendement 2022.5 Pieters – Daadkracht 
Tekst pagina 18 coalitieakkoord 
Nieuwe tekst: : “Het college komt voor Zuidlaren, Eelde-Paterswolde en Vries zo snel als mogelijk, in het 
uiterste geval bij de begrotingsbehandeling 2023, met duidelijke en realiseerbare plannen. 
 
De volgende moties worden ingediend: 
 
Motie 2022.11 Aeilkema – concrete plannen Smart 
verzoekt de coalitie: 
1. Of een nieuw concreet coalitieakkoord te schrijven waarin de plannen SMART geformuleerd zijn of in 

ieder geval acties en tijdlijnen moet opstellen met concrete plannen [Smart] als de formerende partijen 
het coalitieakkoord niet willen herzien.  

2. De raad inzicht en invloed te verschaffen bij het financiële actieplan en de begroting voor 2023. 
 
Motie 2022.12 Aeilkema – Toerisme 
Pagina 9, punt 6:  
verzoekt de coalitie: 
1. Deze paragraaf te schrappen uit het coalitieakkoord en de begroting. 
 
Motie 2022.13 Aeilkema – Energietransitie 
Pagina 15 
Verzoekt de coalitie:  
1. De benoemde helpdesk te schrappen uit het coalitieakkoord. 
2. Af te zien van grondgebruik voor zonnepark 
3. De mogelijkheid van energie uit aardwarmte te onderzoeken 
4. De mogelijkheden voor zonnepanelen op boerenschuren en bedrijfsgebouwen waar de dakbelasting 

dat toe laat; 
5. Een afwachtende houding te kiezen met het oog op gebruik van waterstof en in tussentijd zoveel 

mogelijk te stimuleren op hybride warmtepomp i.c.m. zonnepanelen  
 
Motie 2022.14 Aeilkema – Woningbouw 
Pagina 17:  
verzoekt die coalitie: 
1. Voor januari 2023 een plan voor minimaal 1500 woningen te ontwikkelen en presenteren binnen onze 

gemeentegrenzen met locaties, tijdlijnen en deadlines, met de uitgangspunten: ruim opgezet, flexibel en 
groen; 

2. Daartoe een tijdelijke taskforce voor op te richten die in ieder geval het versnelt uitvoeren van 
procedures en vergunningen gaat organiseren; 

3. In deze ontwikkeling specifiek voor de doelgroepen ouderen en jongeren woonvoorraad te realiseren. 
 
De heer Ririhena doet het ordevoorstel om de gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden en over twee 
weken te besluiten over de ingediende moties en amendementen.   
 
Besluit raad:  
Het ordevoorstel wordt aangenomen.  
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5. Afscheid wethouders 
Namens de raad wordt afscheid genomen van de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer,  
H. Wiersema en H. van den Born. Na lovende woorden ontvangen zij uit handen van de burgemeester 
bloemen.  
 

6.   Benoeming wethouders 
      J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf worden namens hun fracties 
      voorgedragen als wethouderskandidaten. 

 
Besluit raad:  
De volgende motie wordt ingediend:  

        Motie 2022.10 Aeilkema – assessment  
verzoekt de formerende partijen: 
1. Een assessment te plannen voor elke beoogde wethouder waarbij minimaal wordt teruggekoppeld of de 

beoogde kandidaten als ‘zonder meer benoembaar’ worden geacht; 
 

Nadat de commissie ad hoc geloofsbrieven bestaande uit de leden Pieters (vz.), Dijkstra en Kloos de raad 
heeft gemeld dat er geen beletselen zijn voor benoeming van de wethouders wordt overgegaan tot 
stemming: 

 
Motie 2022.10 wordt verworpen met drie stemmen voor (fractie Tynaarlo Nu) en de overige 20 stemmen 
tegen.  

 
Er wordt schriftelijk gestemd over de benoemingen, hierbij zijn 23 stemmen uitgebracht.  
Op de heer Vellinga zijn 19 stemmen voor uitgebracht en 4 blanco stemmen.  
Op de heer Ririhena zijn 18 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 blanco stemmen uitgebracht.  
Op mevrouw Peters zijn 20 stemmen voor en 3 blanco stemmen uitgebracht.  
Op de heer De Graaf zijn 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 3 blanco stemmen uitgebracht.  
 
Daarmee zijn mevrouw Peters en de heren Vellinga, Ririhena, De Graaf benoemd tot wethouders van de 
gemeente Tynaarlo met een tijdbestedingsnorm van ieder 1.0 fte.  

 
6. Beëdiging wethouders 

In handen van de voorzitter leggen mevrouw Peters en de heren Vellinga en Ririhena de belofte af. De heer 
De Graaf legt de eed af.  

 
7.   Benoeming raadsleden 
      Voorstel:  
      Op grond van het voorstel van de commissie geloofsbrieven de heer J. Weering van de fractie  
      Leefbaar Tynaarlo en de heer A.M. Meerman van de fractie GroenLinks toelaten tot de gemeenteraad. 
      Besluit raad:  
      In verband met de benoeming van raadsleden Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) en Ririhena (GroenLinks) tot  
      wethouder zijn er vacatures in de raad. De commissie ad hoc Onderzoek geloofsbrieven bestaande uit de         
      leden: Pieters (vz), Dijkstra en Kloos hebben de geloofsbrieven van de opvolgende kandidaten onderzocht  
      en deze in orde bevonden. De heer J. Weering en de heer A.M. Meerman worden toegelaten tot de raad. 
      In de handen van de voorzitter leggen beiden de belofte af.  
 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.21 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 21 juni 2022 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


