
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 juni 2020, 20:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Aanwezig: C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga (LT), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate 
(VVD), M.A. Ririhena (GL), S. Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), H.W.A. van Os (D66), K. Knot (CDA), 
H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), H. 
van den Born (CU), E.B.A. Hageman (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), C.E. Kardol (D66) en F. 
Haisma (CDA)

Afwezig: H.J. Franke (LT) en A.W.C. Wouterson (LT) 

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. Herbenoeming dhr. J. Dijkstra als lid Raad van Toezicht st. Baasis
Voorstel:

       De raad besluit Dhr. J.H.Dijkstra herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht st. Baasis voor de periode  

       van 1 september 2020 t/m 1 september 2024.
Besluit raad: Het voorstel wordt bij schriftelijke stemming unaniem aangenomen.

4. Inspreken inwoners*
   *betreft inspraak voor agendapunt 6 en 7
Er hebben zich geen insprekers gemeld

5. Kadernota Sociaal Domein 2020-2024 De kunst van het samen leven 
Voorstel:
De raad besluit 

      1. De kadernota Sociaal Domein 2020 - 2024 De kunst van het samen leven gemeente Tynaarlo vast te    
          stellen.
      2. Het financiële uitgangspunt herbevestigen dat de WMO, Jeugdhulp en de Participatiewet met ingang van  

          2021 binnen de rijksmiddelen worden uitgevoerd, waarbij gewerkt gaat worden met zgn. budgetplafonds.
Besluit raad: 
Toezegging De Graaf: Bij de Voorjaarsnota komt het maatregelenpakket is zijn volle omvang en dan 
kunnen raad en college daarover met elkaar in discussie.
Toezegging Gopal: Het college gaat uitzoeken waar nu exact de grote stijging van het aantal jeugdige 
cliënten in de gemeente Tynaarlo ligt. Deze toezegging wordt gedaan in antwoord op de vragen van dhr. 
Spekschate: ‘Hoe kan het dat in twee jaar de jeugdzorg van 500 naar 630 cliënten stijgt? Wat is er aan de 
hand met de jeugd binnen Tynaarlo? Herkennen de scholen deze problematiek ook? Is het probleem 
schooluitval? Durgsproblematiek? Schulden? Iets anders? Of is het iets administratiefs? En waar gaat de 
11,2 miljoen feitelijk aan op? Aan de uitvoering door jeugdzorginstellingen? Of aan overhead?’

Dhr. Pieters doet namens meerder fracties het volgende ordevoorstel:
1. Beantwoording eerste termijn afmaken
2. Daarna de bespreking opschorten
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3. In periode tussen vandaag en tweede termijn de fractievoorzitters een voorstel laten opstellen over hoe 
de tweede termijn of de kadernota verder behandeld zal worden, in dit proces moet ook de 
raadswerkgroep sociaal domein een plaats krijgen

Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen.

5. Garantstelling zwembaden exploitatie stichting zwembaden in 2020 als gevolg van     
corona 

      Voorstel: 
In te stemmen met het verstrekken van een garantstelling in het geraamde verlies tot max € 195.000 voor 
de openstelling van de buitenzwembaden rondom 1 juli  (Aqualaren blijft dicht tot 1 september) en dit – 
indien nodig- ten laste van het begrotingsresultaat te brengen. Op het moment dat de stichting gebruik kan 
maken van compensatie van de rijksoverheid, zal dat in mindering gebracht worden op de voorgestelde 
garantstelling.
Besluit raad: 
Toezegging De Graaf: Voorafgaand aan de besluitvorming over dit voorstel zal de raad de jaarcijfers van de 
stichting over 2019 krijgen inclusief de omvang van de reserves. Op basis van die cijfers kan de raad 
beoordelen of de stichting zelf voldoende financieel bijdraagt.

6. Bespreken brief Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) over spandoeken  
Behandeling: 
Dhr. Dijkstra, dhr. Middendorp, dhr. Vellinga, dhr. Pieters, mw. Kardol en mw. Kamminga dienden de 
volgende motie in:

Verzoekt het College:
- Om mee te werken aan het uitvoeren van het plan van de VOZ. 
- Te bepalen dat de uitzonderingssituatie duurt van 1 juli tot eind oktober 2020.
- Een eenmalige geldelijke bijdrage te leveren uit een door het college nader te bepalen budget. Dit 

omdat VOZ als gevolg van dit besluit de investering niet over meerdere jaren kan spreiden.

Wethouder Kraaijenbrink geeft positief advies onder de voorwaarden dat hij de VOZ nog gaat vragen om 
een vorm van begroting waarop de eenmalige bijdrage kan worden gebaseerd en dat hij nog moet zoeken 
naar een budget waaruit dit kan worden betaald.

Onder deze voorwaarden wordt de motie in stemming gebracht en aangenomen met 4 stemmen tegen 
(GroenLinks) en de overige 17 stemmen voor.

7. Motie vreemd aan de agenda – opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingen  
Dictum:
Verzoekt het college om: 
- zich te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te 

vangen van de Griekse eilanden;
- zich hierover uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie & Veiligheid en aan te dringen op een 

gezamenlijke aanpak met de inmiddels 124 verschillende gemeenten.
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 16 juni.

6. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 16 juni 2020

De voorzitter, De griffier,
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