Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 8 september 2020, 20:00 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), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A.
Ririhena (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: R. Nijenbanning (VVD) en S. Veenstra (GL)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: 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: Op verzoek van de heer Van Os wordt agendapunt 13 (Doemee-onderzoek RKC 'Toezicht en
Handhaving') doorgeschoven naar de bespreekagenda van een volgende raadsvergadering.
De heer Pieters doet het ordevoorstel om bij agendapunt 16 (Hoofdweg Eelde) eerst de openstaande
vragen van de eerste termijn door het college te laten beantwoorden en dan te starten met de tweede
termijn. De voorzitter en een aantal andere fracties stellen dat de vragen beantwoord zijn en de tweede
termijn direct gestart kan worden. Het ordevoorstel wordt verworpen met 5 stemmen voor (VVD en GB) en
de overige 16 stemmen tegen.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2020 kennisnemen van de motie- en
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de motie- en toezeggingenlijsten worden
ter kennisgeving aangenomen.
4. Vragenrecht
De heer Dijkstra stelt vragen over de opzet van de informatieavond over de begroting 2021 die gepland
staat op 9 september 2020. De PvdA vindt het ongepast en onnodig om een bijeenkomst over stevige
bezuinigingsvoorstellen in een afgehuurd hotel en met een buffet te houden. De voorzitter geeft aan dat het
buffet waarover wordt gesproken in de uitnodiging niet meer zal zijn dan soep en broodjes en dat gekozen
is voor een externe locatie vanwege het aantal te verwachten deelnemers aan de bijeenkomst.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 23 juni 2020, 29 juni 2020, 7 juli 2020, 14
juli 2020, 21 juli 2020, 28 juli 2020, 18 augustus 2020 en 25 augustus 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 juni 2020 tot 26 augustus 2020.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 26 augustus 2020)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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8. Verwerking meicirculaire 2020
Voorstel:
Bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9. Intrekken faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006
Voorstel:
De faciliteitenregeling bestuurders gemeente Tynaarlo 2006 in te trekken
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10. Definitieve gunning inhuur accountantsdiensten 2020-2023
Voorstel:
De inhuur accountantsdiensten 2020 – 2023 te gunnen aan BDO
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Partiële herziening Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28 Zuidlaren
Voorstel:
De Partiële herziening Beheersverordening Verlengde Stationsweg 26-28 Zuidlaren ongewijzigd vast te
stellen. De beheersverordening bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GMLbestand: NL.IMRO.1730.BVZlPHVerStat28-0401. Voor de locatie van de geometrische planobjecten is
gebruik gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de kadastrale kaart versie maart 2018.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Rekenkameronderzoek Accommodatiebeleid
Voorstel:
1 Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek Accommodatiebeleid
2 De aanbevelingen uit dit rapport over te nemen
Besluit raad:
De heer Franke legt een stemverklaring af: LT heeft met plezier het rapport gelezen maar maakt een
kanttekening: de gemeente maakt in het accommodatiebeleid van de keuze om zich puur aan wettelijke
verplichtingen te houden. LT roept het college op om bij bouwprojecten voortaan een bredere
belangenafwegingen te maken.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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: Het voorstel is doorgeschoven naar het bespreekblok van een volgende raadsvergadering.
14. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Sociaal Domein
Voorstel:
Mevrouw G. van Zuiden verlaat als plaatsvervangend lid de raadswerkgroep Sociaal Domein en De heer
H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo) benoemen als plaatsvervangend lid raadswerkgroep Sociaal Domein.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
_________________________________________________________________________________________
BESPREEKBLOK
15. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 17.
Voor agendapunt 16 hebben de volgende insprekers zich aangemeld:
- De heer de Weerd te Eelde
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-

De heer Spiekhout te Eelde
De heer F. Lamanna – namens een aantal bewoners van de Hoofdweg

Voor agendapunt 17 heeft de volgende inspreker zich aangemeld:
- De heer Kuiper
16. Hoofdweg Eelde (behandeling tweede termijn)
De volgende aanwezigen maken gebruik van het inspreekrecht bij agendapunt 16:
- De heer de Weerd te Eelde
- De heer Spiekhout te Eelde
- De heer F. Lamanna – namens een aantal bewoners van de Hoofdweg
Wethouder Wiersema doet de volgende toezeggingen:
- Er wordt uitgezocht op basis van welkom regelgeving het verplicht is om in 30-km-gebied vrijliggende
fietspaden op te heffen en fietsers op de autorijbaan te laten rijden.
- Volgens dhr. Van Es worden trillingen van bussen met name veroorzaakt door oneffenheden in de weg,
zoals verhogingen van kruisingen. De wethouder komt terug op zijn vraag hoe zij dat gegeven rijmt met
het voornemen om kruisingen in de Hoofdweg te verhogen.
- Er wordt uitgezocht hoe de nulmeting voor de schade van zwaar verkeer en busverkeer zal worden
uitgevoerd en wie toekomstige schade zal betalen.
- De provincie zal opnieuw gevraagd worden om een jaar uitstel te verlenen voor de aanbesteding van dit
project ivm de BDU-subsidie.
Conclusie voorzitter:
Zo lang de gemeente bij participatietrajecten vast blijft houden aan systeemdenken kom je er met
inwoners niet uit.
Inwoners uit Eelde hebben het voortdurend over het dorpse karakter dat verloren gaat door acties van
de gemeente. De vraag moet nu worden beantwoord: Wat voor een dorp is Eelde? Moet Eelde een
stadse of dorpse uitstraling hebben?
De bovenstaande toegezegde technische informatie wordt voor de volgende raadsvergadering (22
september) openbaar gepubliceerd. Vervolgens is het aan de raad om te besluiten wat er verder moet
gebeuren.
17. Quickscan de Kimme ( op verzoek van de fractie CDA)
In verband met de tijd is dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:20 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 september
2020

De voorzitter,

De griffier,
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