Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 november 2021, 13:00 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), R. Nijenbanning (VVD),
G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.H. Kamminga (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij
(GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (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), T.A.H. Dijkstra (PvdA),
A. Lubbers (PvdA) en G.J. de Jonge (CU)
Afwezig: E.B.A. Hageman (VVD)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: 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. Insprekers
Mevrouw M. Jansen, directeur Museum De Buitenplaats spreekt in bij agendapunt 6.
De heer P. Vinken, Voorzitter VvE Helmerdijk-Zuid spreekt in bij agendapunt 6.
4. Behandelvoorstel najaarsbrief 2021 en begroting 2022.
De heer Pieters doet het ordevoorstel om in tegenstelling tot wat in het behandelvoorstel staat, de bijdrages
van de fracties vooraf te delen met de raad in plaats van na het uitspreken ervan. Het ordevoorstel wordt
verworpen.
Besluit raad: het behandelvoorstel wordt ongewijzigd vastgesteld.
De diverse ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl.
5. Najaarsbrief 2021
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per
1 september 2021;
2. 2. Het incidentele nadeel 2021 van € 4.355 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grote
Investeringen (ARGI);
3. Het structurele voordeel van € 60.422 vanaf 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met de voorstellen voor incidenteel en structureel nieuw beleid, zoals opgenomen in
het hoofdstuk ‘aanvragen nieuw beleid’. De dekking voor 2021 onttrekken aan de ARGI en voor 2022
en verder deze op te nemen in de meerjarenbegroting.
5. In te stemmen met het instellen van de reserve Bruisende kernen en de bestemmingsreserve te
doteren met € 132.617 ten laste van het budget Motie bruisende kernen.
6. In te stemmen met het doteren van € 819.746 aan de reserve bedrijfsvoering, dit volgend uit het
integrale plan om de negatieve consequenties van de coronacrisis zoveel mogelijk ongedaan te maken
en/of de verdere negatieve consequenties te voorkomen.
7. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.211.956.
8. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke
kredieten.
9. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.
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Besluit raad:
Motie 2021.29 De Jonge - Onderzoek cultuurhistorisch onderzoek
draagt het college op:
- Zo spoedig mogelijk een cultuurhistorische waardestelling te laten uitvoeren door een deskundig extern
bureau voor het centrum van Eelde,
- Dit onderzoek te betrekken op globaal het gebied tussen de Burgemeester Strubenweg in het zuiden,
de Kosterijweg in het westen (inclusief de Kosterij en de westzijde van de weg), de Westerhorn,
Hoofdweg en Kerkhoflaan in het noorden en de Kerkhoflaan, inclusief de begraafplaats, in het oosten.
Hierbij tevens aansluiting te zoeken met de school aan de Esweg en de Waterburcht.
- De resultaten van dit onderzoek te delen met de raad en na vaststelling door de raad te gebruiken als
leidraad bij het vormgeven van het eigen cultuurhistorisch beleid en toetssteen voor ontwikkelingen in
het onderzoeksgebied,
- Tot dan zeer terughoudend te zijn met de overige ontwikkelingen in het centrum in Eelde,
- De kosten van het onderzoek te dekken uit de ARGI, daarbij te streven naar subsidie voor dit
onderzoek door de provincie Drenthe.
Stemverklaringen:
De heer Van Es; hoewel de fractie Gemeentebelangen pas op het laatste moment gevraagd is om mede in
te dienen, heeft de fractie toch besloten dit te doen, met de kanttekening dat er eigenlijk ook gekeken zou
moeten worden naar andere gebieden voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek, zoals Paterswolde.
De heer Pieters verlaat tijdelijk de vergadering bij de behandeling van deze motie en stemt niet mee.
De motie wordt unaniem aangenomen
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
6. Begroting 2022
Voorstel:
1. De begroting 2022 vast te stellen
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging
Besluit raad:
Amendement 2021.21 Vellinga – structurele dekking
Het volgende amendement wordt ingediend:
1. De begroting vast te stellen met uitzondering van de volgende incidentele posten:
- Bestrijding invasieve soorten
- Biodiversiteit
- Inzet BOA’s
- Cultuur/sportcoaches
- Cultuurfonds
2. De OZB-opbrengst ten opzichte van de voorliggende begroting structureel met €195.000,- verhogen
3. De bij 1 genoemde incidentele posten structureel in de begroting 2022 opnemen.
4. Bovenstaande wijzigingen verwerken in de voorliggende begroting en de bijbehorende begrotingswijziging
5. Akkoord te gaan met aldus gewijzigde begrotingswijziging
Teksten en tabellen met berekeningen waarop deze wijziging van invloed is worden dienovereenkomstig
gewijzigd.
Stemverklaringen
De heer Dijkstra: De fractie PvdA stemt tegen het amendement omdat het een veel te eenvoudige oplossing
is voor een bijna zelf gecreëerd probleem. Het valt niet uit te leggen.
De heer Pieters: De fractie VVD zal om dezelfde motivatie als genoemd door de heer Dijkstra, tegen
stemmen.
De heer Van Es: De fractie Gemeentebelangen zal tegen stemmen met dezelfde motivatie als door de heer
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Dijkstra is gegeven.
Het amendement wordt aangenomen met 15 stemmen voor (LT,GL,D66,CDA,CU) en 7 stemmen tegen
(VVD, PvdA, GB)
Motie 2021.30 Dijkstra – Betaald parkeren op de stoep
De motie wordt niet ingediend. De motie wordt als oproep aan het college beschouwd om te komen tot
concrete maatregelen om overlast van geparkeerde auto’s in het centrum van Vries tegen te gaan.
Motie 2021.31 Dijkstra – Gelijksoortige monniken, gelijksoortige kappen
Stemverklaringen motie;
Mevrouw Kardol: Na de toelichting van de heer Dijkstra gehoord te hebben klinkt het met name als een
subsidieverordening probleem. De fractie vindt dat daar iets aan moet gebeuren. Daarnaast vindt de fractie
het genoemde bedrag een subjectief bedrag. Ooit was de subsidie voor de ‘Buitenplaats’ structureel en is
dat later veranderd in een incidentele subsidie. Daarom is het niet meer dan terecht dat de subsidie
structureel wordt gemaakt. De fractie D66 zal tegen de motie stemmen.
De heer Middendorp: Als de PvdA een motie had ingediend om de moeilijkheden rond de
subsidieverordening aan te pakken dan had hij de fractie CDA aan zijn zijde gevonden. Maar aangezien het
nu enkel gaat om een subsidie aan twee musea in de gemeente, hoe welkom dat ook is, zal de fractie CDA
tegen de motie stemmen.
Pieters: De fractie VVD zal om dezelfde motivatie als de vorige sprekers tegen stemmen. Dat er een
probleem is, is volstrekt helder en de fractie wil graag op een ander moment werken aan een oplossing van
dit probleem.
De heer Van Es: De fractie Gemeentebelangen zal tegen stemmen. Hoewel het een sympathiek voorstel is
en de fractie Gemeentebelangen zich kan inleven in de gronden en beweegredenen, is de fractie van
mening dat de subsidieverordening een betere weg is en dat de bedragen beter onderbouwd moeten
worden.
De motie wordt verworpen met 2 stemmen voor (PvdA) en de overige 20 stemmen tegen.
Stemverklaringen begroting
De heer Pieters: De fractie VVD zal tegen de begroting stemmen. In de woordvoering is voldoende naar
voren gekomen wat daarvoor de beweegredenen zijn.
De heer Van Es: De fractie Gemeentebelangen zal, ondanks dat de fractie dit eerst niet van plan was, tegen
stemmen. De aanpassing van de OZB is hiervoor de reden.
De geamendeerde begroting wordt aangenomen met 15 stemmen voor (LT,GL,D66, CDA,CU) en
7 stemmen tegen (VVD, PvdA, GB).
7. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 16.47 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 23 november 2021

De voorzitter,

De griffier,
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