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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 26 februari 2019, 20:00 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), E.B.A. Hageman 
(VVD), N. Hofstra (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), M.A. Ririhena (GL), 
S. Veenstra (GL), 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: W.K.N. van der Meij (GL) en J. van den Boogaard (D66) 
 
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. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van dhr. Spekschate wordt agendapunt 10 (Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020) naar de 
bespreekagenda van 12 maart verplaatst. Wethouder Gopal zegt daarbij toe dat de planning bij dit stuk, dat 
eerder in de raadswerkgroep Sociaal Domein is gedeeld, aan de stukken zal worden toegevoegd. Op 
verzoek van mw. Kardol wordt ook agendapunt 11 (Tussenevaluatie Meedoenbanen) naar de 
bespreekagenda van 12 maart verplaatst. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 5 februari 2019 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijst 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen. Mw. Lubbers stelt n.a.v. de besluitenlijst de vraag of het weghalen van de middengeleiding 
een tijdelijke of permanente oplossing is, of hierbij een extern deskundige is betrokken en of er nog 
gekeken gaat worden naar de verkeersveiligheid. Wethouder Lammers geeft aan dat er nog metingen 
worden gedaan en dat op basis daarvan wordt nagegaan of er aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig 
zijn en of daarbij externe deskundigen moeten worden betrokken. 

 
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 29 januari 2019, 5 februari 2019 en 12 
februari 2019. 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 24 januari 2019 tot 13 februari 2019. 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Op verzoek van de VVD wordt de brief van het college van 30 januari 2019 over de intentieovereenkomst 
met supermarkten in Zuidlaren geagendeerd voor 12 maart. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 7 februari 2019) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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8. Rekenkamerrapport Economische beleid en ondernemersklimaat Tynaarlo 
      Voorstel:  
      1. Instemmen met de conclusie van het rekenkamerrapport 
      2. Het college opdracht geven in 2020 te komen met voorstellen voor nieuw economische beleid en hierbij      
          de aanbevelingen uit dit rapport te betrekken. 

Besluit raad: 
Dhr. Pieters dient het volgende amendement in: 
Oude tekst 
1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport 
2. Het college opdracht geven in 2020 komen met voorstellen voor nieuw economisch beleid en hierbij de 
aanbevelingen uit dit rapport te betrekken. 
Nieuwe tekst 
1. Kennisnemen van het rekenkamerrapport  
2. Het college opdracht te geven om uiterlijk in 2020 bij de perspectievennota te komen met een concreet 
uitvoeringsprogramma inzake economisch beleid. 
 
Dhr. Van den Born, dhr. Kuipers, dhr. Kloos, mw. Kardol en mw. Wiersema dienen het volgende 
amendement in: 
Oude tekst 
1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport 
2. Het college opdracht geven in 2020 komen met voorstellen voor nieuw economisch beleid en hierbij de 
aanbevelingen uit dit rapport te betrekken. 
Nieuwe tekst 
1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport. 
2. Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit dit rapport in 2020 te betrekken bij de  formulering 
van een uitvoeringsprogramma inzake economisch beleid en de elementen hiervan op te nemen in de 
Omgevingsvisie. 
 
Beide amendementen worden samengevoegd tot het volgende amendement dat door alle partijen wordt 
ingediend: 
Oude tekst 
1. Instemmen met de conclusies van het rekenkamerrapport 
2. Het college opdracht geven in 2020 komen met voorstellen voor nieuw economisch beleid en hierbij de 
aanbevelingen uit dit rapport te betrekken. 
Nieuwe tekst 
1. Kennisnemen van de conclusies van het rekenkamerrapport. 
2. Het college opdracht te geven de aanbevelingen uit dit rapport in 2020 te betrekken bij de  formulering 
van een uitvoeringsprogramma inzake economisch beleid en de elementen hiervan op te nemen in de 
Omgevingsvisie. 
Dit amendement wordt unaniem aangenomen. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9.   Vaststelling Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo 
      Voorstel:  
      De beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo vast te stellen in overeenstemming met het  
      ontwerp dat vanaf 16 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage heeft gelegen.  

Besluit raad:  
Stemverklaring mw. Kardol: D66 mist risico’s van buurtbatterij en hoopt dat hier later nog aandacht aan kan 
worden besteed, toch zal de fractie instemmen met het voorstel. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
10. Startnotitie inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 
      Voorstel: Instemmen met de startnotitie Inkoop Wmo-Jeugdzorg 2020 

Besluit raad: 
Dit agendapunt is verplaatst naar de bespreekagenda van 12 maart. 
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11. Tussenevaluatie Meedoenbanen 
      Voorstel:        
     1. Instemmen met het beschikbaar houden van het budget à € 30.245,- na de looptijd van het       
         project (1 juli 2019) om ervoor te kunnen zorgen dat de 8 open plekken voor Meedoenbanen     
         ingevuld kunnen worden; 
     2. Instemmen met het uitbreiden van de doelgroep voor Meedoenbanen naar inwoners op de     
         derde trede van de participatieladder met een grotere afstand naar de arbeidsmarkt 
     3. Instemmen met het tegelijkertijd beschikbaar houden van Meedoenbanen voor de huidige  
         groep en er zorg voor dragen dat nieuwe mensen in deze groep met voorrang in aanmerking     
         komen voor een Meedoenbaan; 
     4. Aan Werkplein Drentsche Aa de opdracht geven om punt 2 en 3 verder uit te voeren. 

Besluit raad: 
Dit agendapunt is verplaatst naar de bespreekagenda van 12 maart. 

 
12. Instelling raadswerkgroepen Sociaal Domein, Omgevingswet en Duurzaamheid 

        Voorstel:   
        1 Drie raadswerkgroepen instellen voor de thema’s Sociaal Domein, Omgevingswet en  
           Duurzaamheid 
        2 Deze raadswerkgroepen instellen voor de periode 26 februari 2019 – 16 maart 2022 
        3 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein: C. Kloos (LT),   
           R. Spekschate (VVD), M. Ririhena (GL), J. van den Boogaard (D66), K. Knot (CDA),        
           J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), JK. Winters (CU); 
        4 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal Domein:                               
           G van Zuiden (LT), N. Hofstra (VVD), J. Nienhuis (GL), J. Hulscher (D66),                                       
           M. Dijkman- de Vries (CDA), H. Kamminga (GB), J. Peters (PVDA), J. Hoogenboom (CU); 
    5 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: J. Franke (LT),                                   
        E. Hageman (VVD), W. van der Meij (GL), H. van Os (D66), H. Wiersema (CDA),                  
        H. Kamminga (GB), A. Lubbers (PVDA), J. de Jonge (CU); 
    6 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Omgevingswet: C. Kloos   
        (LT), N. Hofstra (VVD), J. Datema (GL), E.Kardol (D66), F. Haisma (CDA),  
        P. van Es (GB), K. de Graaf (PVDA), H. van den Born (CU); 
     7 Te benoemen tot lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: J. Vellinga (LT), G. Pieters  
        (VVD), S. Veenstra (GL), H. van Os (D66), K. Knot (CDA), H. Kamminga (GB),  
        A. Lubbers (PVDA), JK. Winters (CU); 
     8 Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid: A. Wouterson  
        (LT), N. Hofstra (VVD), W. Nieman (GL), Y.Vroom (D66), H. Middendorp (CDA),       
        J. Weering (GB), C. Ensing-Compaan (PVDA), J. Hoogenboom (CU). 

Besluit raad: 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
13.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9,10, 11, 12, 14 en 15 
 
14.  Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Schelfhorst Natuurwonen 
       Voorstel: 
     1. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ als vervat in de  
         bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPSchelfhorst-0401 vaststellen  
          overeenkomstig de zienswijzennota. 
      2. Geen exploitatieplan vaststellen. 

Besluit raad: 
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Dhr. Ken Noteboom maakt gebruik van het inspreekrecht namens de indieners van zienswijzen 
3 en 4. Het voorstel zal voor besluitvorming worden geagendeerd in de volgende 
raadsvergadering. 

 
15.  Subsidie Glasvezel buitenaf/RE-NET 
       Voorstel: 
      1. Een budget van € 707.499,- beschikbaar stellen voor het verstrekken van een incidentele  

   subsidie aan Glasvezel Buitenaf/RE-NET om de aanleg van glasvezel in het gehele witte  
   gebied van het Drents Glasvezel Collectief mogelijk maken.  

      2. Tevens een budget van € 90.000,- beschikbaar stellen voor het verstrekken van een  
   incidentele aanvullende subsidie voor het compenseren van het tekort in de businesscase  
   van Glasvezel Buitenaf/RE-NET.   

      3. Deze incidentele kosten dekken door een onttrekking aan de algemene reserve grote  
   investeringen (ARGI). 

Besluit raad: 
Dhr. Theo Wieleman maakt gebruik van het inspreekrecht. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
16. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:00 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 maart 2019 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


