
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 december 2018, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

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

Afwezig: J.J. Vellinga (LT), K. Kuipers (GL)

Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.

Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester), A. Lubbers (agendapunt 11)
Griffier : P. Koekoek

BESLUITBLOK

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom.

2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 13 wordt van de agenda af gehaald op verzoek van de fractie van GroenLinks. De agenda 
wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van   27 november 2018   en kennisnemen van de 
motie- en toezeggingenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van de motie- en toezeggingenlijsten.

4. Vragenrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.

6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 20 november 2018 en 27 november 2018.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 15 november 2018 tot 28 november 2018.

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. De antwoordbrief van 22 november 2018 
aan de VVD in reactie op de aanvullende vragen zongemak (nr. 271, agendapunt 7, lijst ingekomen 
stukken,) wordt geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. De antwoorden hebben nieuwe vragen 
opgeroepen, die de VVD in de raad wil behandelen. 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   21 november 2018  )
Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld.

8. Begrotingswijzigingen Alescon en WPDA 2019 “  T  ”
Voorstel: 
1. Geen zienswijze in brengen met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2019 voor de GR 
Alescon ( in liquidatie)
2. Geen zienswijze in brengen met betrekking tot de concept gewijzigde begroting 2019 voor de GR WPDA
Besluit raad:
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Stemverklaring Franke: Uit de beantwoording van de door Leefbaar Tynaarlo gestelde technische vragen 
blijkt dat er nog een navordering kan komen uit de problemen bij Alescon met de belastingdienst. Het 
college wordt verzocht de raad hierover op de hoogte te houden. Dit wordt toegezegd.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

9. Aanvullende lening VAKO SAS duurzaamheidsmaatregelen
Voorstel: Instemmen met het verstrekken van een lineaire lening met een hoofdsom van maximaal € 
55.000 (met looptijd van 10 jaar) voor het uitvoeren van een pakket duurzaamheidsmaatregelen, mits de  
Stichting Waarborg Fonds Sport (SWS) 100% borg staat voor die lening zonder zekerstelling door middel 
van een hypotheek en SAS de kosten in verband met de borgstelling draagt.
Besluit raad:
Stemverklaring Kardol: D66 is blij dat sportverenigingen bezig gaan met het verduurzamen van hun 
accommodaties.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

BESPREEKBLOK

10. Inspreken inwoners
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 11, 12 en 13

11. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2019 “  T  ”
Voorstel: Vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2019
Besluit raad:
Aangezien de burgemeester portefeuillehouder is voor dit onderwerp, zit mw. Lubbers dit agendapunt voor. 
De burgemeester zegt toe dat er met een communicatieadviseur en een jurist nog eens goed naar de 
teksten zal worden gekeken, zodat de APV beter leesbaar wordt.
De burgemeester zegt toe dat artikel 6.3 bij de volgende ronde wijzigingen wordt gewijzigd in de richting 
zoals Van der Meij die voorstelt, aan het artikel zal de volgende zinsnede worden toegevoegd: ‘Met in 
achtneming van het gestelde in de algemene wet op het binnen treden’.
De burgemeester zegt toe om uiterlijk in juli 2019 hyperlinks op de website te hebben geregeld zodat de 
APV beter doorzoekbaar wordt.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Verordeningen voor belastingjaren 2019 vaststellen     “T”   
Voorstel:
1. Instemmen met de volgende verordeningen:
a. De verordening onroerendezaakbelastingen 2019;
b. De verordening forensenbelasting 2019;
c. De verordening leges 2019;
d. De verordening afvalstoffenheffing 2019;
e. De verordening reinigingsrechten 2019.
2. Burgemeester en wethouders mandaat verlenen de tarieven voor onroerendezaakbelastingen 2019 naar 
beneden bij te stellen, wanneer de herwaardering is afgerond
Besluit raad:
Stemverklaring Wouterson: Leefbaar Tynaarlo heeft moeite met de gemaakte keuzes voor Zeegse Noord en 
Zuid, het college biedt geen mogelijkheid om GFT te scheiden, Leefbaar Tynaarlo gaat er vanuit dat 
hiervoor later een oplossing zal worden gevonden.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

13. Verordening raadswerkgroepen
Voorstel:  De ‘Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2018’ vaststellen.
Besluit raad:
Het agendapunt is van de agenda af gehaald.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:30 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 22 januari 2019

De voorzitter, De griffier,
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