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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 oktober 2018, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: N. Hofstra (VVD), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H. Wiersema (CDA), J.H. Kamminga (GB), A. 
Lubbers (PvdA), 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), 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), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es 
(GB) en H. van den Born (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers, R.A. Kraaijenbrink en J.E. de Graaf. 
 
Afwezig: K. Kuipers (GL) 
 
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 

Dhr. Dijkstra stelt de raad voor om agendapunt 14 (brief centrumontwikkeling Zuidlaren) direct na punt 8 
(bespreken RUD) te behandelen. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten raadsvergadering 25 september 2018 en kennisnemen van de digitale 

Lange Termijn Agenda 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. Dhr. Van den Born mist een toezegging van wethouder Vemer om 
onderzoek te doen naar een loket voor statushouders. Wethouder Vemer zegt alsnog toe te kijken hoe 
andere gemeenten hiermee omgaan. 

 
4. Vragenrecht 

De heren Franke en Pieters maken gebruik van het vragenrecht. 
Dhr. Franke stelt vragen naar aanleiding van een brandveiligmelding voor een nieuwe zorginstelling in 
Zuidlaren, hij wil weten of het nieuwe gebruik past binnen de huidige bestemming. Dhr. Kraaijenbrink geeft 
aan dat het nieuwe gebruik binnen de huidige bestemming valt. Hij zegt toe nog eens na te zullen kijken of 
er niet meer gebeurt dan volgens de bestemming toegestaan is. 
Dhr. Pieters stelt vragen over ‘Slim wonen met energie’. Hij wil weten wanneer het college besloten heeft 
mee te werken aan dit initiatief, welke opdracht aan deze organisatie gegeven is, watvoor organisatie dit is 
en welke financiële band de gemeente met de organisatie heeft. Wethouder Gopal zegt toe de 
beantwoording van de schriftelijke vragen over hetzelfde onderwerp volgende week naar de raad te sturen, 
inclusief daarin uitleg over het gebruikte afwegingskader om bepaalde energieleveranciers wel en andere 
niet op deze manier onder de aandacht te brengen. 

 
5. Mededelingen college 

Er worden geen mededelingen gedaan. 
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 en 25 september 2018. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 13 t/m 27 september 2018. 

De informatie wordt ter kennis aangenomen. 
 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 september 2018) 
Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 
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Dhr. Van den Boogaard vraagt wanneer brief 236 wordt beantwoord. Dit zal worden nagezocht en wordt per 
mail teruggekoppeld. 

 
BESPREEKBLOK 
 
8. Bespreken RUD 

Behandelvoorstel: 
De zorgen die bij de raad leven over het functioneren van de RUD bespreken, zodat bepaald kan worden of 
en welke actie(s) door de raad ondernomen kan/kunnen worden. 
Behandeling: 
 
Dhr. Dijkstra dient de volgende motie in: 
Draagt het college op: 
- Om de raad van Tynaarlo zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor het eind van het jaar te 

informeren over 
- De maatregelen die Tynaarlo volgens de RUD moet nemen om bestaande problemen in de 

geautomatiseerde gegevensuitwisseling met de RUD op te lossen 
- Wat Tynaarlo verder kan doen om het functioneren van de RUD te helpen verbeteren 

- Er bij de RUD op aan te dringen dat Tynaarlo als eerste (pilotgemeente) deelneemt aan het project 
“Doorlichting Inrichtingenbestand”, dat tot doel heeft de Tynaarlose inrichtingen in de juiste 
milieucategorie te plaatsen. 

De motie wordt unaniem aangenomen. 
 
De heren Hageman en Van Es dienen de volgende motie in: 
Draagt het college van Tynaarlo op om: 
- Binnen 4 weken met een plan van aanpak te komen waarin staat 

o Hoe het college grip gaat krijgen op de ontstane situatie; 
o De RUD op afzienbare tijd wel gehouden kan worden aan de gemaakte afspraken over 

maximale inzet van middelen en de te leveren prestaties/diensten aan de gemeente Tynaarlo; 
- De raad over de voortgang actief periodiek zowel in woord als schrift te informeren; 
De motie wordt met 6 stemmen voor (VVD en GB) en 16 stemmen tegen (de overige leden) verworpen. 
 
Dhr. Hageman en mw. Kamminga geven een stemverklaring. 
Dhr. Hageman geeft aan het van belang te vinden dat er actie komt en daarom de motie van de PvdA te 
steunen. Mw. Kamminga geeft aan dat zij liever had gezien dat de beide moties zouden zijn 
samengevoegd, maar dat GB desondanks zal instemmen met beide moties. 

 
9. Brief centrumontwikkeling Zuidlaren (op verzoek van LT) 

Behandelvoorstel: Fractie van Leefbaar Tynaarlo wil graag met de andere partijen in debat gaan over een 
mogelijke opdracht aan het college om een rechtsgang te voorkomen en recht te doen aan eerdere 
besluitvorming. 
Behandeling: 
De heren Hans Hendrikse (Albert Heijn Zuidlaren) en Rob de Bakker (Jumbo Supermarkten) maken gebruik 
van het inspreekrecht. 
De fracties van de VVD en GB zijn van mening dat de beraadslaging schade zou kunnen berokkenen aan 
de gemeente en de gemeenschap. Zij verlaten de zaal en nemen geen deel aan de beraadslaging. Voor de 
stemming over de motie komen zijn terug, daaraan nemen zij wel deel. 
 
De heren Dijkstra en Van der Meij dienen de volgende motie in: 
Draagt het college op:  
Ahold/ Albert Heijn op de kortst mogelijke termijn een traject aan te bieden met een gezamenlijk aan te 
wijzen onafhankelijke gespreksleiding. Het traject start uiterlijk op 1 november 2018 en eindigt uiterlijk op 31 
januari 2019. Doel van het traject is om voor beide partijen tot acceptabele afspraken te komen en de raad 
daarover te informeren. 
De motie wordt met 13 stemmen voor (LT, GL, D66, PvdA en CU) en 9 stemmen tegen (VVD, GB en CDA) 
aangenomen. 
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De heren Vellinga en Van Es geven een stemverklaring. 
Dhr. Vellinga geeft aan te hopen dat deze motie zal de-escaleren. 
Dhr. Van Es geeft aan dat GB de motie niet zal steunen omdat de gemeente middenin allerlei (juridische) 
procedures zit. 
Mw. Wiersema geeft aan dat het CDA de motie niet zal steunen omdat zij vindt dat het college gewoon aan 
het werk moet gaan en omdat het college de motie ontraadt. 
Dhr. Pieters geeft aan dat de VVD de motie niet zal steunen omdat zij vertrouwen heeft in het college en de 
ingeslagen weg en omdat zij denkt dat een noodwinkel op het PBH-terrein een belemmering zal zijn voor 
een bestendige invulling van het terrein. 
Dhr. Van den Born geeft aan dat de CU de motie zal steunen en hoopt dat deze zal bijdragen aan herstel 
van vertrouwen. 
 

10. Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van VVD) 
Dhr. J.W. Leugs maakt gebruik van het inspreekrecht.  
In verband met de tijd wordt de inhoudelijke behandeling van dit onderwerp verschoven naar de 
raadsvergadering van 30 oktober. 
 

11. Tarieven inzameling huiselijk restafval 2019 
Voorstel: 
Instemmen met: 
1. het scenario voor de tarifering van Laag-kg tarief en Hoog aanbiedtarief; 
2. kg tarief huishoudelijk restafval vaststellen op € 0,18; 
3. aanbiedtarief huishoudelijk restafval container vaststellen op € 3,00; 
4. vastrecht inzameling afval en reiniging vaststellen op € 110,00; 
5. een korting op het vastrecht van € 32,00 voor 2019 ten laste van de voorziening afval en 
reiniging; 
6. het variabele deel van de aanslag oplegging innen in het opvolgende belastingjaar. 
Besluit raad: 
In verband met de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de raadsvergadering van 30 oktober. 

 
12. Brief damwanden Garmpoleiland (op verzoek van GL) 

In verband met de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de raadsvergadering van 30 oktober. 
 

13. Brief prestatieafspraken (op verzoek van VVD) 
In verband met de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de raadsvergadering van 30 oktober. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur met de opmerking dat er 30 oktober een volle agenda is en 
dat het voorstel ‘tarieven inzameling huiselijk restafval 2019’ die vergadering niet alleen besproken moet 
worden, maar dat er ook over besloten moet worden omdat eerder is afgesproken hierover te besluiten voor 
de behandeling van de begroting.  

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2018 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


