
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 november 2019, 13:00 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), 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), 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: 

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.

De heer Dijkstra komt terug op de vorige raadsvergadering en de opmerkingen die de heer Kloos in die 
vergadering heeft gemaakt over de PvdA. Hij vraagt de heer Kloos deze opmerkingen terug te nemen. De 
heer Kloos weigert dit.

2. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: 
In vervolg op het vorige agendapunt dient de heer Dijkstra de volgende motie in:
De raad spreekt (daarom) uit dat:
- De Raad van de gemeente Tynaarlo afstand neemt van de uitspraken van raadslid Kloos en dat zij zijn 
gedrag ten stelligste afkeuren.
Hij verzoekt daarbij deze motie direct in behandeling te nemen als agendapunt 3. De gehele raad steunt dit 
ordevoorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3. Motie vreemd aan de agenda – gedrag raadslid Kloos  
De heer Dijkstra heeft de volgende motie ingediend:
De raad spreekt (daarom) uit dat:
- De Raad van de gemeente Tynaarlo afstand neemt van de uitspraken van raadslid Kloos en dat zij zijn 
gedrag ten stelligste afkeuren.
Over deze motie worden de volgende stemverklaringen afgelegd:
De heer Van den Born geeft aan dat hij niet aanwezig was bij de vorige vergadering en daardoor niet mee 
kan doen aan de stemming.
De heer Pieters geeft aan dat de VVD de motie zal steunen, omdat bij niet steunen in de raad geen respect 
meer zou zijn voor elkaars mening.
Mevrouw Wiersema geeft aan dat het gebruikte taalgebruik niet dat van het CDA is, maar dat 
staatsrechtelijk ieder raadslid mag zeggen wat hij of zij wil en het CDA de motie daarom niet steunt.
Mevrouw Kardol geeft aan dat D66 moeite heeft met de toon en de manier van doen en dat in de raad zo 
niet met elkaar moet worden gegaan, maar omdat D66 artikel 1 van de grondwet, die iedereen vrijheid geeft 
om te zeggen wat hij wil, nog belangrijker vindt, steunt zij de motie niet. Wel heeft zij begrip voor de PvdA.
De heer Kuipers geeft aan dat GroenLinks niet aanwezig zal zijn bij de stemming omdat deze in hun ogen 
schriftelijk zou moeten zijn en dat nu niet is.
De heer Van Es sluit namens Gemeentebelangen aan bij de stemverklaring van de heer Pieters.
De heer Vellinga geeft aan dat Leefbaar Tynaarlo het voorval in de vorige raadsvergadering meer ziet als 
iets tussen personen dan tussen fracties en vindt het daarom vreemd dat er nu een motie wordt ingediend 
door de hele PvdA-fractie. LT heeft begrip voor de frustratie van zowel de heer Dijkstra als de heer Kloos. 
LT vindt dat er in de raad ruimte moet zijn voor emoties en de heer Kloos niet te ver is gegaan. De fractie 
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steunt de motie niet en roept de raad op dit soort zaken in de toekomst persoonlijk te regelen en niet via 
moties in de raad.
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en 10 stemmen tegen (D66, CDA en 
LT)
De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks zijn niet aanwezig tijdens de stemming. 

4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van   29 oktober 2019   en kennisnemen van de   
motie- en toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie en toezeggingenlijsten worden ter 
kennisgeving aangenomen.

5. Vragenrecht  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

6. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

7. Informatie uit het college  
a. Brieven aan raadsfracties in de periode van 17 oktober 2019 tot 24 oktober 2019.

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   17 oktober 2019  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht

10. Behandeling Najaarsbrief 2019 en Begroting 2020  

Punt 11 en 12 worden gezamenlijk behandeld in de bespreking en apart in de besluitvorming. De diverse 
ingediende moties en amendementen zijn terug te vinden op https://raad.tynaarlo.nl.

11. Najaarsbrief 2019 “T”  
       Voorstel:

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 
1 september 2019;

2. Het  incidentele  nadeel  2019  van  €  3.293.000  te  onttrekken  aan  de  Algemene  Reserve  Grote 
Investeringen (ARGI);

3. Het structurele voordeel van € 63.000 vanaf 2020 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met het ophogen van het economisch krediet CBS Het Stroomdal met € 221.000 en de  

bijbehorende extra kapitaallasten van € 7.459 ten laste te brengen van het budget accommodatiebeleid;
5. In  te  stemmen  met  de  voorgestelde  aanpassingen  van  de  jaarschijven  van  de  maatschappelijke 

kredieten;
6. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 621.255;
7. In te stemmen met het ophogen van het maatschappelijk krediet Vitaal Platteland met € 75.000 in 2019 

en dit bedrag te doteren aan de bestemmingsreserve Vitaal Platteland ten laste van het budget Vitaal 
Platteland.

8. In te stemmen met het verlengen van de bedrijvenregeling Drenthe tot en met 31-12-2020;
9. In  te  stemmen  met  het  instellen  van  de  reserve  tussenvoorziening  spoedzoekers  en  de 

bestemmingsreserve te doteren met € 300.000 ten laste van het budget impuls volkshuisvesting sociale 
woningbouw en het college toestemming geven om deze middelen voor de pilot in te zetten.

10. In te stemmen met het instellen van de voorziening PBH-gronden.
       11. Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen, het ingediende amendement wordt ingetrokken.
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12.  Begroting 2020 “  T  ”
       Voorstel: De begroting 2020 vaststellen

Besluit raad:
Toezeggingen:
- De Graaf: het college gaat via een kwartaalrapportage de raad op de hoogte houden over de 

ombuigingen binnen het sociaal domein. Deze rapportage wordt verzonden naar de raad en 
voorbesproken in de raadswerkgroep sociaal domein.

- De Graaf: begin 2020 komt er een uitgewerkt accomodatieplan naar de raad.
- De Graaf: in de volgende begroting zullen wijzigingen in het risicoprofiel beter worden toegelicht.
- De Graaf: In de toekomst zal duidelijker uitgelegd worden wat bedoeld wordt met ‘het sociaal domein’ 

en andere vaktaal.
- De Graaf: eerste kwartaal 2020 wordt er een voorstel voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

besluitvormend aan de raad voorgelegd.
- Kraaijenbrink: het college komt bij de raad terug op de relatie tussen kleine windmolens en de RES, 

zodra zij hierover antwoorden heeft gekregen van de RES.
- Gopal: het college gaat de raad regelmatig per brief op de hoogte stellen van het al of niet doorgaan 

van het abonnementstarief voor de WMO.
- Gopal: voor het einde van 2019 komt er een uitvoeringsplan voor De Aanloop naar de raad, die (mede-) 

ondertekend is door de initiatiefnemers.
- Gopal: voor het einde van 2019 komt er een uitvoeringsplan voor het vrijwilligersfeest van Trias naar de 

raad.
- Gopal: het college gaat haar best doen om de motie energiecoach van 9 juli 2019 in de tweede helft 

van 2020 in uitvoering te brengen.
- Gopal: eind november/begin december worden de plannen voor de bibliotheken besproken in het 

college en deze komen daarna zo snel mogelijk naar de raad.
- Vemer: eerste kwartaal 2020 neemt het college een beslissing over de notitie over ondersteuning van 

adviesraden.
- Vemer: in afwachting van voorgaande komt er een collegevoorstel om het VN-panel vanaf 1 januari 

2020 nog een half jaar extra ondersteuning te geven zodat daarna een besluit kan worden genomen 
over de structurele ondersteuning.

- Lammers: eerste kwartaal 2020 worden de prullenbakken in het gemeentehuis vervangen zodat 
uitvoering kan worden gegeven aan de motie over afvalscheiding in het gemeentehuis van 9 juli 2019.

- Lammers: voor het einde van 2019 komt er een nota over biodiversiteit naar de raad.
- Lammers: de wethouder gaat kijken of de linten over eikenprocessierupsen van de bomen af kunnen.
- Thijsen: april 2020 komt er een voorstel ter besluitvorming naar de raad over de voorziening voor 

spoedzoekers.

Motie 1 Jeugdsoos Donderen (LT, GroenLinks, D66, CDA en CU)
De heer Dijkstra legt een stemverklaring af. De PvdA zal de motie steunen, maar spreekt de hoop en 
verwachting uit dat er de komende tijd een structurele oplossing zal worden bedacht voor de jeugdsoos.
De motie wordt aangenomen met 4 stemmen tegen (VVD) en 19 stemmen voor (overige fracties).

Motie 2 Publieke energiemonitor (LT, CDA en CU)
De motie wordt aangehouden.

Motie 3 Natuurinclusieve landbouw (GroenLinks)
De heer Hageman legt een stemverklaring af. De VVD vindt het een goed signaal om zoveel mogelijk lokaal 
in te kopen en na te denken over je footprint, maar vindt deze motie te ver gaan en stemt daarom tegen.
De motie wordt verworpen met 9 stemmen voor (D66, GroenLinks, Franke en Vellinga) en 14 stemmen 
tegen (GB, PvdA, CU, VVD, CDA, Kloos en Wouterson).

Motie 4 Bezuiniging bibliotheek (PvdA en D66)
De motie wordt aangehouden.

Motie 5 Subsidie De Aanloop (PvdA, CDA, GB, D66 en GroenLinks)
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De motie wordt unaniem aangenomen.

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

13. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 18:30 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 november 2019

De voorzitter, De griffier,
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