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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 27 november 2018, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), J.H. Kamminga (GB) en A. Lubbers (PvdA) evenals de 
heren: 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), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), P. van Es (GB) en H. van 
den Born (CU). 
 
Afwezig: C.E. Kardol (D66), T.A.H. Dijkstra (PvdA), N. Hofstra (VVD) en S. Veenstra (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) 
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. Dhr. Van Os wordt door de voorzitter gefeliciteerd met zijn 
promotie en krijgt namens de raad bloemen aangeboden. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 november 2018 en kennisnemen van de 

digitale Lange Termijn Agenda 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
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 6 november 2018 en 12 november 2018. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 november 2018 tot 14 november 2018. 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 8 november 2018) 

Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 
 
8. Het vaststellen van de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid) 

“T” 
Voorstel: De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2018 (onderdeel carbid) vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9. Deelname experiment centrale stemopneming verkiezingen 2019  

Voorstel: Instemmen met deelname aan het experiment centrale stemopneming voor de verkiezingen van 
de Provinciale Staten en de waterschappen op 20 maart 2019 en de verkiezing van het Europees 
Parlement op 23 mei 2019. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
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10. Inspreken inwoners* 
*betreft inspraak voor agendapunt 8, 9 en 11 

 
11. Visie inclusie en uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid gemeente Tynaarlo 

Voorstel: 
1. De notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, visienotitie’ vaststellen; 
2. De notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo, uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ 
vaststellen. 
Besluit raad:  
Raymond van Aarden maakt gebruik van het inspreekrecht. 
Wethouder Gopal zegt toe dat bij de cofinancieringseis in de stimuleringsregeling bij vrijwilligersorganisaties 
niet alleen naar financiële cofinanciering wordt gekeken. Inzet van vrijwilligers kan bijvoorbeeld ook als 
cofinanciering worden aangemerkt.  
Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag of we voldoen aan de quota van de participatiewet. 
Dhr. Hageman geeft een stemverklaring. Hij geeft aan dat de VVD voor het voorstel zal stemmen, zeker 
door de toezeggingen die door de portefeuillehouder zijn gedaan. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
12. Motie vreemd aan de orde van de agenda 

Behandeling: 
Mw. Lubbers dient, samen met alle andere raadsleden, de volgende motie in:  
Verzoekt het college: 
om samen met alle noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken bij de Raad van State tegen de 
plannen van minister Wiebes om gas te winnen in Noord-Drenthe 
Besluit raad: 
De motie wordt unaniem aangenomen. 

 
20. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:15 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11 december 2018 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


