Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 13 november 2018, 14:00 uur,
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: N. Hofstra (VVD), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H. Wiersema (CDA),
J.H. Kamminga (GB) en A. Lubbers (PvdA) evenals de heren: 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), K. Kuipers (GL),
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), P. van Es (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA) (tot 17.30u, niet deelgenomen aan stemmingen bij agendapunten
9 en 10), H. van den Born (CU) en K.H. Knot (CDA) (vanaf 16.30u wel deelgenomen aan stemmingen bij
agendapunten 9 en 10).
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

: M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
: 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
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 30 oktober 2018 en kennisnemen van de
digitale Lange Termijn Agenda
Op verzoek van dhr. Dijkstra is de voornaam van de inspreker vervangen door een letter en is de
stemverklaring van de PvdA bij agendapunt 13 toegevoegd: 'Dhr. Dijkstra legt een stemverklaring af. De
PvdA vindt dat als er nieuwe informatie boven tafel komt waardoor genomen besluiten heroverwogen
moeten worden, het college hierover de raad moet informeren en de raad moet voorstellen een ander
besluit te nemen. De PvdA vindt het vreemd dat de raad met de ingediende motie nu zelf vaststelt
onvolledig of onjuist geïnformeerd te zijn geweest, het college daarmee weg laat komen en het college
alleen vraagt om nog eens te komen voorlichten'.
4. Vragenrecht
Dhr. Pieters maakt gebruik van het vragenrecht. De VVD heeft op internet gezocht naar de betekenis van
‘hekelen’, omdat in de pers werd gezegd dat wethouder Kraaijenbrink de opstelling van de oppositie
hekelde bij de behandeling van centrumontwikkeling Zuidlaren. Dhr. Pieters wil weten wat de wethouder
heeft bedoeld met de term hekelen en wat de oppositie heeft gedaan dat zij de wethouder hekelde?
Volgens dhr. Kraaijenbrink is de term hekelen door de pers gekozen. Onder oppositie werd door de pers
waarschijnlijk de oppositie tegen het voorstel voor centrumontwikkeling Zuidlaren bedoeld en niet de gehele
oppositie.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 18 oktober 2018 tot 31 oktober 2018.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 oktober 2018)
Besluit raad: De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld
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BESPREEKBLOK
8. Insprekers inwoners
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
Punt 9 en 10 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart behandeld in de besluitvorming. De
diverse ingediende moties zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl/.
9. Najaarsbrief
Voorstel:
1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1
september 2018;
2. Het incidentele nadeel 2018 ad. € 570.000 te onttrekken aan de ARGI;
3. Het incidentele voordeel in 2019 en 2020 ad. € 13.000 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Het structurele effect van € 1.000 vanaf 2019 opnemen in de meerjarenbegroting;
5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 1.199.500;
6. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
a. Het ophogen van het economische krediet hoogwerker met € 45.000 en de kapitaallasten van €
5.175 ten laste te laten komen van het begrotingsresultaat.
b. Het ophogen van het krediet kruising Burgemeester Legroweg met € 20.000 en de extra
kapitaallasten van € 700 ten laste te laten komen van het budget wegen.
c. Het ophogen van het krediet Rioolmaatregelen Westlaren deelgebied A met € 120.000 en de
kapitaallasten van € 4.200 ten laste te laten komen van het taakveld riolering.
d. Het ophogen van het economische krediet Menso Altingschool met € 9.000.
8. Instemmen met het beschikbaar stellen van een economisch krediet van € 25.000 voor het opstellen
van een startnotitie t.b.v. planvorming Vries Zuid
9. Instemmen met het onttrekken van € 2,1 miljoen aan de ARGI ten behoeve van het vormen van de
voorziening begraven per 1 januari 2018 voor het toekomstige onderhoud van de begraafplaatsen;
10. Instemmen met het onttrekken van € 6,5 miljoen aan de bestemmingsreserve Grondexploitaties en toe
te voegen aan de ARGI;
11. Instemmen met het opheffen van de reservering in de ARGI van € 1,5 miljoen voor het opvangen van
het tekort op het sociaal domein.
Besluit raad:
Toezeggingen:
De graaf: Bij de begroting van 2020 wordt gekeken in hoeverre onderlinge verbanden met hyperlinks
kunnen worden aangegeven.
Gopal: Er wordt een informatieavond georganiseerd over mijnbuurtje.nl
Gopal: Schriftelijk bezoekersaantallen klompenmuseum en museum De Buitenplaats.
Lammers: In de perspectievennota komt het fietspad Hoofdweg Eelde-Paterswolde aan de orde.
Lammers: De raad krijgt binnen enkele weken een voorstel betreffende de fietssnelweg.
Lammers: Wethouder zal bij de provincie nog eens nagaan of zij richting de aanwonenden van de
fietssnelweg beter gecommuniceerd heeft, zoals de wethouder eerder heeft gevraagd op verzoek van de
raad. Daarop komt hij schriftelijk terug bij de raad.
Amendement 1 PVDA Mee te nemen gelden sociale woningbouw
Verworpen: 7 stemmen voor (VVD, GB en PvdA) en de overige leden tegen.
Amendement 2 Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en CDA Beweegpleinen 2018
Stemverklaringen
Dhr. Hageman: VVD is niet tegen beweegpleinen, maar de raad heeft niet de juiste gegevens ter
beschikking om te beslissen over welk bedrag juist zou zijn en daarom stemt de VVD niet in.
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Mw Lubbers: De PvdA stemt om dezelfde reden tegen
Aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor.
Gewijzigde najaarsbrief:
Stemverklaringen
Mw. Hofstra: De VVD had voor de najaarsbrief willen stemmen, maar stemt tegen nu deze geamendeerd is.
Aangenomen: 4 stemmen tegen (VVD) en de overige leden voor.
10. Begroting 2019
Voorstel:
De begroting 2019 vaststellen.
Besluit raad:
Amendement 3 PVDA Subsidie
Stemverklaringen
Mw Lubbers: De PvdA is voor een mooi museum in gemeente Tynaarlo, maar vindt de bijdragen van
provincie en gemeente niet in verhouding staan tot het aantal bezoekers, bovendien vindt de PvdA deze
steun niet coulant richting andere musea in de gemeente.
Verworpen: 7 stemmen voor (VVD, GB en PvdA) en de overige leden tegen.
Amendement 4 Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en CDA Beweegpleinen 2019 -2021
Stemverklaringen
Dhr. Hageman: herhaalt de stemverklaring bij amendement 2 (agendapunt 9)
Mw. Lubbers: herhaalt de stemverklaring bij amendement 2 (agendapunt 9)
Aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor.
Amendement 5 ChristenUnie (ingetrokken)
Motie 1 GroenLinks Huren extra reclameborden
Aangenomen: 8 stemmen tegen (VVD, CDA en PvdA) en de overige leden voor.
Motie 2 GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo Sponsor bloemencorso Eelde
Overgenomen door het college met toezegging dat het bloemencorso gesponsord zal worden.
Motie 3 GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo, CDA en D66 Duurzaam wagenpark
Stemverklaringen:
Mw. Lubbers: De PvdA stemt tegen, omdat zij graag op het totale duurzaamheidsplan wil wachten en
daarover wil beslissen.
Dhr. Pieters: De VVD stemt om dezelfde reden tegen.
Aangenomen: 5 stemmen tegen (VVD en PvdA) en de overige leden voor.
Motie 4 GemeenteBelangen, CDA, Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie Toegankelijkheid gemeentelijke
websites
Unaniem aangenomen.
Motie 5 PVDA Kindpakket in armoede beleid
Stemverklaringen:
Mw. Wiersema: Het CDA stemt tegen de motie omdat zij denkt dat er al heel veel gebeurt in de gemeente.
Mw. Hofstra: De VVD is voor het onderdeel van de motie waarin de toegankelijkheid wordt geborgd, maar
kan niet instemmen met het onderdeel dat gaat over het verdelen van geld en dus stemt de VVD tegen.
Aangenomen: 8 stemmen tegen (VVD, CDA en CU) en de overige leden voor.
Motie 6 CDA en Leefbaar Tynaarlo Trillingssensoren
Unaniem aangenomen.
Motie 7 Leefbaar Tynaarlo BOA
Stemverklaringen
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Dhr. Hageman: Omdat er in de begroting al extra capaciteit voor BOA’s geregeld is, stemt de VVD tegen.
Aangenomen: 7 stemmen tegen (VVD, GB en PvdA) en de overige leden voor.
Motie 8 D66, Leefbaar Tynaarlo en CDA Nestkastjes ter bestrijding eikenprocessierups
Stemverklaringen
Mw. Hofstra: De VVD was tegen, maar kan zich wel vinden in de creatieve oplossing waar de wethouder
mee kwam en stemt daarom voor.
Unaniem aangenomen.
Motie 9 GroenLinks Tekorten sociaal domein
Aangenomen: 4 stemmen tegen (VVD) en de overige leden voor.
Motie 10 Leefbaar Tynaarlo Duurzaamheidsmonitor (ingetrokken)
Motie 11 PVDA, VVD, GemeenteBelangen en GroenLinks Cultuurhuis
Unaniem aangenomen.
Motie 12 PVDA, VVD en GemeenteBelangen Fietsen
Verworpen: 7 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en de overige leden tegen.
Motie 13 PVDA, VVD en GemeenteBelangen Mee te nemen gelden
Verworpen: 7 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en de overige leden tegen.
Gewijzigde begroting:
Stemverklaringen
Mw. Hofstra: Volgens de VVD is bevat de begroting veel open eindjes, is hij niet compleet en niet integraal
en is hij in ieder geval geen goede weergave van wat in 2019 verwacht kan worden door alle pm-posten. De
VVD stemt daarom tegen.
Tegen VVD, rest voor
Mw. Hofstra vraagt het college op papier te zetten wat alle aangenomen moties en amendementen voor
financiële effecten hebben, bijvoorbeeld door de reservepositie of het weerstandsvermogen opnieuw te
berekenen. Wethouder De Graaf zegt dit toe.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20:20 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 27 november 2018

De voorzitter,

De griffier,
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