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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 februari 2019, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman (VVD), N. Hofstra 
(VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. 
Ririhena (GL), S. Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. 
Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H. Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra 
(PvdA), A. Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU) 
 
Afwezig: J.J. Vellinga (LT) 
 
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 

 
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 raad besluit aan het begin van de agenda een besluit te nemen over de motie 'Scholen scheiden' 
vreemd aan de agenda. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.  
Dhr. Van Os stelt naar aanleiding van zijn aangekondigde motie over woningbouw in Vries Zuid een 
verduidelijkende vraag aan het college. Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat de Crisis- en Herstelwet zal 
worden toegepast op dit project. Hierop geeft dhr. Van Os aan de aangekondigde motie niet te zullen 
indienen. Wethouder Kraaijenbrink zegt toe dat hij een beschrijving naar de raad stuurt over hoe de 
gemeente de Crisis- en Herstelwet toepast. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 22 januari 2019 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijst 
Dhr. Dijkstra legt een stemverklaring af. Hij stelt dat de wethouder de raad de vorige vergadering heeft 
voorgelogen. In de vergadering heeft hij gezegd dat de intentieverklaring tussen de gemeente en drie 
supermarkten in Zuidlaren niet meer bestaat, terwijl hij in latere antwoorden op schriftelijke vragen van de 
VVD heeft gezegd dat de overeenkomst nog wel bestaat. Hij stelt dat de wethouder daarmee het 
vertrouwen schaadt van de samenleving en de raad. De PvdA dringt er op aan dat de wethouder in het 
vervolg open en eerlijk zal zijn in wat hij zegt, zodat de raad erop aan kan dat het college de waarheid 
spreekt. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijst wordt ter 
kennisgeving aangenomen. 
Dhr. Van den Born vraagt aandacht voor de motie uit 2016 over ‘eigen bijdrage in de zorg’. Met deze motie 
lijkt tot nu toe nog niets te zijn gedaan, hij vraagt of dit op korte termijn kan worden opgepakt. 

 
4. Vragenrecht 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht. 
 
5. Mededelingen college 

Wethouder Lammers doet een mededeling over de bushalte op de kruising Kosterijweg, Hoofdweg en 
Burgemeester Strubenweg. Er is een second opinion uitgevoerd, het rapport is inmiddels besproken. In het 
rapport wordt een aanbeveling gedaan om de middengeleiding op de weg te verwijderen. De wethouder wil 
dit wel doen, maar wil graag van de raad weten of dit direct gedaan kan worden en waardoor dit gedekt 
moet worden. Er wordt op dit moment een snelheidsmeting gedaan, na het verwijderen zal er dan een 
nieuwe meting worden gedaan en daarna zal worden gekeken of de snelheid ook is toegenomen. De raad 
besluit dat de middengeleiding direct kan worden weggehaald en dat dekking kan worden gezocht in het 
reguliere budget voor wegen. 

 



 
 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 2 van 5 

 

6. Informatie uit het college 
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 15 januari 2019 en 22 januari 2019. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 januari 2019 tot 23 januari 2019. 

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 januari 2019) 

Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 
 

8. Motie vreemd aan de orde (Scholen scheiden) 
De gehele raad dient de volgende motie in: 
 
De raad roept het college daarom op om: 
- op kosten van de gemeente, de basisscholen die daarom vragen containers te geven voor het scheiden 
van plastic grondstof en deze door de vuilnisdienst te laten legen; 
- op kosten van de gemeente, de basisscholen die daarom vragen bakken te geven voor het composteren 
van groene grondstof en deze te betalen uit een educatief budget of een duurzaamheidsbudget; 
- hierover in bijvoorbeeld de krant en op internet te vertellen, zodat andere mensen het goede voorbeeld 
van de leerlingen van OBS De Zeijer Hoogte zullen volgen. 
Besluit raad:  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
 

9. Centrumontwikkeling Zuidlaren – participatieproces 
Voorstel:  
1 Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;  
2 Instemmen met het proces op hoofdlijnen zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’; 
3 De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces; 
4 Een voorlopig voorbereidingskrediet van €150.000,-- beschikbaar stellen voor het dekken van het eerste  
   deel van de kosten van het participatieproces om te komen tot een concreet plan voor de  
   centrumontwikkeling in Zuidlaren; 
5 Het voorlopig voorbereidingskrediet activeren onder de immateriële vaste activa; 
6 Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 
Besluit raad: 
Mw. Kamminga dient het volgende amendement in:  
Besluitpunt 3, ‘De inhoud van de Kaderstellende nota betrekken bij het participatieproces’, te schrappen. 
Dhr. Pieters en dhr. Dijkstra leggen stemverklaringen af. Dhr. Pieters geeft aan dat de VVD gelooft dat 
dezelfde punten in het participatietraject naar voren zullen komen als die in de kaderstellende nota staan en 
dat de VVD daarom voor het amendement zal stemmen. Dhr. Dijkstra geeft aan dat de PvdA de 
kaderstellende nota een belangrijk product van participatie vindt en haalt de zegswijze ‘geen oude 
schoenen weggooien voor je nieuwe hebt aan’, de PvdA zal het amendement niet steunen. Dit 
amendement wordt verworpen met 6 stemmen voor (GB en VVD) en de overige 16 stemmen tegen. 
 
Dhr. Dijkstra dient het volgende amendement in: 
Oude tekst 
1. Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen” vaststellen; 
Nieuwe tekst 
1. Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen” vaststellen met als 
aanvulling dat het college dient aan te tonen dat een representatieve afspiegeling van de inwoners en 
belangengroepen deel heeft kunnen nemen aan het proces en dat het dorp zich in de uitkomst ervan 
herkent 
Dhr. Hageman en dhr. Dijkstra leggen stemverklaringen af. Dhr. Hageman geeft aan dat de VVD aanneemt 
dat het bureau professioneel genoeg is om het onderzoek representatief te laten zijn, zij steunt daarom het 
amendement niet. Dhr. Dijkstra vindt het belangrijk om eisen te stellen bij een opdracht aan een bureau, 
vanwege de controlerende rol van de raad.  
Dit amendement wordt verworpen met 4 stemmen voor (GB en PvdA) en de overige 18 stemmen tegen. 
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Mw. Kardol, mw. Wiersema, dhr. Kloos, dhr. Van den Born en dhr. Kuipers dienen het volgende 
amendement in: 
Oude tekst: 
1. Het doel en de uitgangspunten zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen;  
Nieuwe tekst: 
1. Het doel zoals verwoord in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ vaststellen; 
2. De uitgangspunten zoals benoemd in de notitie ‘Aanpak op hoofdlijnen’ als volgt gewijzigd vaststellen in 
vijf thema's: 
i) De unieke ruimtelijke kwaliteit en het dorpse karakter van Zuidlaren blijft behouden; 
ii) De verkeers- en parkeersituatie in het centrum wordt geïnventariseerd en zo nodig aangepakt; 
iii) Een toekomstbestendige ontwikkeling van het centrum, met aandacht voor winkels, zorg, cultuur, e.v.; 
iv) Versterken supermarktaanbod; 
v) Versterken van de woonfunctie. 
Dit amendement wordt aangenomen met 2 stemmen tegen (GB) en de overige 20 stemmen voor. 
  
Mw. Kamminga dient de volgende motie in: 
roept het college op om: 
- binnen zes weken met een voorstel te komen om de kaderstellende nota van de voorzijde van het Prins 
Bernardhoeveterrein in te trekken. 
Deze motie wordt verworpen met 6 stemmen voor (GB en VVD) en de overige 16 stemmen tegen. 
 
Mw. Kamminga dient de volgende motie in: 
roept het college op om: 
- vooraf duidelijkheid te scheppen over de kaders en de randvoorwaarden bij het participatieproces 
centrumontwikkeling Zuidlaren. 
Deze motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (GB, PvdA en VVD) en de overige 14 tegen. 
 
Over het raadsvoorstel leggen mw. Kamminga, dhr. Pieters en dhr. Dijkstra een stemverklaring af. Dhr. 
Pieters geeft aan dat het voorstel anders is dan hoe de VVD het het liefst zou zien, maar in het kader van 
de voortgang stemt de partij ermee in. De VVD ziet het resultaat met belangstelling tegemoet. De VVD wil 
een integrale aanpak benadrukken met aandacht voor woningbouw en verkeer. Dhr. Dijkstra geeft aan dat 
de PvdA vindt dat het voorstel nog rammelt, maar dat het een meerderheid heeft in de raad, bovendien 
vindt de PvdA dat er nu iets moet gebeuren en dus stemt de PvdA in met het voorstel. Mw. Kamminga geeft 
aan dat GB tegen het voorstel zal stemmen, omdat de partij vindt dat er nu te veel kaders liggen om aan 
oprechte participatie te kunnen doen. 
Het voorstel wordt aangenomen met 2 stemmen tegen (GB) en de overige 20 stemmen voor.  

 
10. Ontwerpbestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren 

Voorstel:        
1. Instemmen met de gevraagde omzetting van de bedrijfsbestemming naar een woon- 
    bestemming voor de percelen Duinweg 2 en 2a te Midlaren; 
2 .Instemmen met het starten van de formele planologische procedure door het ter inzage 
    leggen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinweg 2 en 2a Midlaren; 
Besluit raad: 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
11. Verordening raadswerkgroepen 

Voorstel:  
De ‘Verordening raadswerkgroepen Tynaarlo 2019’ vaststellen 
Besluit raad: 
Het voortel wordt unaniem aangenomen.  

 
12. Vergaderrooster 2019 

Voorstel: 
Vergaderrooster 2019 vaststellen 
Besluit raad: 
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Het voortel wordt unaniem aangenomen.  
 
13. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 

Voorstel: 
De heer J.J. Vellinga benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad 
Besluit raad: 
Het voortel wordt unaniem aangenomen.  

 
BESPREEKBLOK 
 
14. Inspreken inwoners 

Er wordt geen gebruik van het inspreekrecht 
 

15. Rekenkamerrapport Economische beleid en ondernemersklimaat Tynaarlo 
Voorstel: 
1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport 
2. Het college opdracht geven in 2020 te komen met voorstellen voor nieuw economisch beleid en hierbij  
    de aanbevelingen uit dit rapport te betrekken. 
Behandeling: 
Er wordt afscheid genomen van dhr. Jongsma, die zijn ontslag heeft ingediend als lid van de 
rekenkamercommissie. 
Besluit raad: 
Dhr. Franke geeft het college mee dat de uitkomsten van het onderzoek moeten worden verankerd in de 
Omgevingswet. Hij gaat ervanuit dat het presidium met een voorstel zal komen om dit handen en voeten te 
geven, dit voorstel ziet LT graag binnen twee maanden geagendeerd. Burgemeester Thijsen zegt toe dat dit 
verzoek in het presidium zal worden besproken. 
Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 

 
16. Brief college eindevaluatie Tynaarlo Culturele gemeente 2017-2018 (op verzoek van de fractie PvdA) 

Behandeling raad: 
De raad debatteert over de eindevaluatie Culturele gemeente 2017-2018. 
 

17. Brief college looproutes in het centrum van Eelde (op verzoek van de fractie Gemeentebelangen) 
Behandeling raad:  
Dhr. Van Es dient de volgende motie in: 
draagt het college op om een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) te realiseren op de volgende punten: 
- Kerkhoflaan ter hoogte van het Kruidvat (aansluitend op het voetpad achterlangs de parkeerplaatsen); 
- Kruispunt Kerkhoflaan/Strubenweg/Stoffer Holtjerweg; (oversteek strubenweg); 
- Kruispunt Westerhorn Hoofdweg (oversteek Westerhorn) 
- Hoofdweg ter hoogte van de uitgang van het Kampje (tegenover uitrit Boelens) 
Mw. Kardol doet een voorstel om als raad de verkeersproblematiek in Eelde met inwoners van Eelde te 
bespreken. Dit voorstel wordt gesteund door een meerderheid van de raad. De griffie zal hiervoor een 
bijeenkomst organiseren.  
Dhr. Ririhena, dhr. Dijkstra, dhr. Van den Born, mw. Hofstra, mw. Wiersema en mw. Kardol leggen een 
stemverklaring af. Mw. Hofstra geeft aan dat de VVD tegen de motie zal stemmen, verkeersveiligheid heeft 
de VVD hoog in het vaandel, maar als je kiest voor shared space, dan moet je dat niet half doen en 
bovendien is de huidige situatie het resultaat van een participatietraject. Dhr. Van den Born vindt de motie 
te kort door de bocht en kan zich vinden in de reactie van het college. Mw. Kardol begrijpt de zorgen en 
vragen bij inwoners, maar vraagt zich af of de vier oversteekplaatsen de oplossing zijn. Mw. Wiersema sluit 
zich aan bij de vorige sprekers. Dhr. Dijkstra vindt de verkeerssituatie in Eelde een breder vraagstuk dan de 
technische oplossing die nu voorligt en geeft aan dat de PvdA daarom tegen zal stemmen. Dhr. Ririhena 
geeft aan dat GroenLinks voor veiligheid is en ziet dat shared space zich al bewezen heeft als veilige optie 
en dat zebrapaden ook al bewezen hebben schijnveiligheid te creëren. 
Deze motie wordt verworpen met 3 stemmen voor (GB en Hanneke Wiersema) en de overige 20 stemmen 
tegen. 
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18. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:25 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26 februari 2019 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


