
Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 11 mei 2021, 20:00 uur, 
via het videovergadersysteem Pexip.

Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der 
Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os 
(D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), H. van den Born (CU) (tot en met agendapunt 12) en G.J. de Jonge (CU) 
(vanaf agendapunt 15)

Afwezig: J.H. Kamminga (GB) vanaf 22.15 uur. 

Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema, J.E. de Graaf (tot en 
met agendapunt 12) en H. van den Born (vanaf agendapunt 13).

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, 
collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de kijkers via internet welkom.

2. Verlenging tijdelijke vervanging van mevrouw S. Veenstra door de heer W.J. Nieman (fractie GroenLinks)  
Voorstel: De heer W.J. Nieman fractie GroenLinks in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de    
gemeenteraad.
Besluit raad: De heer Nieman wordt benoemd tot raadslid. Hij legt de verklaring en belofte af.

3. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: 
De heer Kloos geeft aan de motie vreemd over bevolkingsonderzoek bij vrouwen in te trekken wegens 
gebleken onvoldoende steun. Om deze steun bij andere fracties te peilen heeft hij een e-mail rondgestuurd 
met de motie en daarop zijn weinig reacties gekomen. 

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van   13 april 2021   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Besluit raad: 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld, de raad neemt kennis van de motie- en toezeggingenlijsten. 

Naar aanleiding van de besluitenlijst stelt de heer Pieters vragen over de uitwerking van het 
veiligheidsprotocol voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in de voormalig Bladergroenschool. De 
burgemeester licht het proces toe. Na het positieve besluit van de raad is prioriteit gegeven aan het 
betrekken van inwoners in de omliggende straten, maar inmiddels staat de uitwerking van het 
veiligheidsprotocol ook gepland, daarover zal vrijdag via de nieuwsbrief meer informatie gegeven worden. 
De heer Pieters geeft aan hierover teleurgesteld te zijn, hij had verwacht dat er inmiddels ten minste al 
informatie zou zijn over een planning en dat daarover onder meer de ondernemers al geïnformeerd zouden 
zijn.

5. Vragenrecht  
De heer Van der Meij stelt vragen over de Johannes Hovenkampbrug. Nog niet zo lang geleden stelde hij in 
de raad ook vragen over deze brug naar aanleiding van het afgewezen verzoek om de brug naar Johannes 
Hovenkamp te vernoemen. Uit de beantwoording van de vragen viel niet af te leiden dat spoedig op die 
afwijzing terug zou worden gekomen. Na die raadsvergadering hing raadslid John Franke op eigen titel een 
bordje aan de brug met ‘Johannes Hovenkampbrug’ en inmiddels is dit bordje vervangen door een bordje 
met hetzelfde opschrift dat er van gemeentewege is opgehangen. De heer Van der Meij vraagt hoe dit 
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proces gelopen is. De burgemeester licht het proces toe en geeft daarbij toe dat het proces warrig is 
verlopen en zijn eigen sturing daarop onvoldoende was. In eerste instantie is onder dwang van een 
dwangsom een snelle beslissing genomen en ‘nee’ gezegd, maar vervolgens heeft er een gesprek 
plaatsgevonden met de initiatiefnemers voor de vernoeming zoals ook toegezegd in de raad. In dit gesprek 
is afgesproken om het bordje op te hangen en de nabestaanden te vragen deze te onthullen. In zijn 
beantwoording geeft de burgemeester ook aan dat gezien de toegenomen gevoeligheid van vernoemingen 
van straten, pleinen en bruggen er gekeken wordt naar een andersoortige straatnamencommissie, een 
voorstel hierover kan de raad in de Perspectievennota verwachten. Op aandragen van de heer Kloos zegt 
de burgemeester toe er zorg voor te zullen dragen dat op het moment van de officiële onthulling van het 
bordje de brug er netjes uit ziet. 

6. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

7. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 6 april 2021, 13 april 2021 en 20 april 

2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 april 2021 tot 28 april 2021.

Besluit raad: 
De raad neemt kennis van de informatie uit het college. 

De heer Van Os doet een oproep aan zijn collega-raadsleden om de brief van het college, inzake de 
invulling van de derde witte vlek in Vries-zuid, buiten de raad inhoudelijk te bespreken om te bekijken of er 
op dit onderwerp naar aanleiding van de brief nog nadere actie nodig is.

De heer Pieters stelt vragen naar aanleiding van de besluitenlijst van het college van 6 april. In dit college is 
besloten toestemming te verlenen aan het plaatsen van Tiny Houses in tuinen van bestaande woningen. De 
heer Pieters ziet dit als een gouden greep om iets te doen aan de woningnood, maar vraagt zich af of het 
college deze mogelijkheid ook breder gaat communiceren. Wethouder Kraaijenbrink wijst erop dat het hier 
om bijzondere gevallen gaat. De heer Pieters geeft aan dit niet terug te zien in de besluitenlijst. Wethouder 
Kraaijenbrink zegt toe dat hij de raad uiterlijk in september 2021 een notitie zal sturen over het gebruikte 
afwegingskader, welke de raad kan gebruiken ter agendering van dit onderwerp in zijn vergadering. 

8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   22 april 2021  )  
Besluit raad: 
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Bevindingen rekenkameronderzoek doorwerking aanbevelingen 2014-2020  
Voorstel:
1 Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘Doorwerking aanbevelingen 2014-2020’.
2 De aanbevelingen uit de rekenkamerbrief ‘onderzoek doorwerking aanbevelingen’ ov
Besluit raad: 
Stemverklaringen:
- De heer Hageman: vraagt zich namens de VVD af wanneer het college op de eerste toezegging zal 

terugkomen en krijgt van de burgemeester de toezegging dat het college daarop schriftelijk zal 
terugkomen. 

- De heer Ririhena: de bevindingen zijn positief, GroenLinks ziet hierin bevestiging dat de rekenkamer 
een uitstekend instrument is voor de raad en een bijdrage levert aan het vergroten van de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebestuur. Ook laat het onderzoek zien dat de raad 
door de rekenkamer beter gepositioneerd wordt voor zijn kaderstellende en controlerende taken. Mooi 
dat dit nog eens inzichtelijk wordt gemaakt met dit rapport. Een woord van dank acht de fractie daarom 
op zijn plaats. De fractie zal instemmen met het besluit en benadrukt daarbij dat zij vanuit haar 
controlerende taak er scherp op zal toezien dat de uitvoering van aanbeveling twee door het college 
goed zal worden gemonitord.

- De heer Dijkstra: de fractie vindt de positieve conclusies van zowel het college als de rekenkamer 
terecht en zal daarom het voorstel steunen. Daarbij onderstreept de fractie wel dat ook dit rapport laat 
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zien dat er al langere tijd personele problemen zijn binnen het sociaal domein en dat dit minder met 
Corona dan met bestuurlijke daadkracht heeft te maken. Ook op economisch vlak constateert de fractie 
gebrek aan daadkracht, het college lijkt ‘vooruitschuiven’ als devies te hebben. Hierover maakt de 
fractie zich zorgen.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

10. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 11, 17 en 18 

Bij agendapunt 11 zal er gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door:
- Mevrouw Holtman
- Mevrouw Hendriks

11. Cultuurhuis Eelde-Paterswolde: huisvesting bibliotheek   “  T  ’  
       Voorstel:
       1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 130.251 om gebouw gebruiksklaar te maken voor de  

    huisvesting van de bibliotheek;
       2. De hiermee samenhangende kapitaallasten en exploitatielasten van € 59.958 te dekken vanuit de 

    huurinkomsten die worden gegenereerd door de verhuur van de ruimten in het gebouw. 
Besluit raad: 
Mevrouw Holtman en mevrouw Hendriks maken gebruik van het inspreekrecht.

Wethouder De Graaf zegt toe dat er aan het einde van de collegeperiode van het huidige college een 
integraal plan ligt voor alle huisvestingsopgaven in Eelde.

Het voorstel wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor. 

12. Afscheid wethouder de heer H. de Graaf  . 
Er wordt afscheid genomen van de heer De Graaf, hij heeft aangegeven te willen stoppen als wethouder in 
verband met het aannemen van een nieuwe baan bij gemeente Emmen.
 

13. Benoeming en beëdiging wethouder  
       Artikel 41a van de Gemeentewet geeft aan dat wethouders, alvorens deze “hun“ functie kunnen uitoefenen, 

       in de vergadering van de raad in handen van de voorzitter, de eed of de belofte afleggen
Besluit raad: 
Stemverklaringen:
- De heer Vellinga geeft aan de heer Van den Born te kennen als kundig, verstandig en verbindend, met 

veel plezier is er samengewerkt in de raad, ondanks de omvang van zijn fractie heeft de heer Van den 
Born een grote rol gehad. Hopelijk neemt hij zijn positieve eigenschappen mee in het wethouderschap 
en zal daarin ook een verbindende rol spelen. Leefbaar Tynaarlo wenst hem van harte succes.

- De heer Dijkstra: de PvdA vindt een college van vijf wethouders te groot, dat heeft de fractie steeds 
gezegd en dat blijft de fractie zeggen. Daarnaast heeft Van den Born in de krant prima argumenten 
gegeven om hem niet te benoemen.

- Mevrouw Kardol: D66 wil eigenlijk niet dat de heer De Graaf vertrekt als wethouder en de heer Van den 
Born vertrekt als raadslid, maar toch wensen ze hen beide veel succes in hun nieuwe functies.

- De heer Pieters: de VVD vindt deze wisseling onnodig en dat het college prima de rit kan uitzitten met 
vier wethouders.

- De heer Middendorp: het CDA wenst zowel De Graaf als Van den Born Gods zegen toe in hun nieuwe 
functies.

- De heer Ririhena: GroenLinks bedankt wethouder De Graaf, als kundig wethouder met veel humor en 
dossierkennis. Daarnaast vindt GroenLinks het jammer dat de heer Van den Born stopt als raadslid, 
maar hoopt dat hij zijn verbindende eigenschap meeneemt naar het college. 
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De heer Van den Born wordt benoemd tot wethouder na een schriftelijke stemming waarbij negen stemmen 
tegen, twaalf stemmen voor, een blanco stem en een ongeldige stem worden uitgebracht. Hij legt 
vervolgens de eed af.

14. Afscheid raadslid H. van den Born  
Vanwege zijn benoeming tot wethouder wordt er afscheid genomen van de heer Van den Born als raadslid.

15. Benoeming en beëdiging raadslid  
       Voorstel: Toelating en beëdiging nieuw raadslid fractie ChristenUnie in de vacature de heer van den Born

Besluit raad: 
De heer De Jonge wordt benoemd tot raadslid, nadat de commissie geloofsbrieven, bestaand uit de heer 
Kloos, de heer Pieters en de heer Ririhena, positief verslag heeft uitgebracht. Hij legt de eed af.

16. Beëdiging lid steunfractie  
Besluit raad: 
De heer De Graaf wordt benoemd tot lid van de steunfractie van de CU en legt de eed af.

17. Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe  
       Voorstel: 

De raad besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe.
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

18. Reactie college ‘Parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1 Vries’ op verzoek van de fractie CDA   
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

19. Motie vreemd aan de agenda – Bevolkingsonderzoek bij vrouwen  
       Verzoekt het college op:
       Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, 
op aan te
       dringen dat hij/zij zijn/ haar maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de 
tweejarentermijn    
       zo consequent mogelijk wordt toegepast;
       Deze motie bij de leden van de 2e Kamer bekend te maken.

Besluit raad: 
De motie wordt ingetrokken en daarom niet inhoudelijk behandeld.

20. Motie vreemd aan de agenda – abortuskliniek  
       Verzoekt het college:
       dit te bespreken met de burgemeester van Groningen zodat aan deze demonstraties/intimidaties nabij de     

       abortuskliniek een eind komt.
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

21. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:58 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021

De voorzitter, De griffier,
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