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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 9 december 2008 om 20.30 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames N. Hofstra, T. Terwal-Arends, A.E. Brinkman, ir. C.H. van 
den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruis en J. van den Berg,  de heren R. Prins,  J.L. Stel, H.J. Bolhuis, 
J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. Kremers, A. Kalk,  P.A. van Mombergen , P. van Es, A.M. Meerman, 
G. Pieters, O.D. Rietkerk, D.E. Oele en J. Talens. 

Met kennisgeving afwezig: de heren J. Brink en R. Kraayenbrink, alsmede mevrouw T.A.M. Buis. 

De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, J.D Frieling en H.H. Assies 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de 
pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en belangstellenden 
op de publieke tribune en via internet, hartelijk welkom.  
Alvorens met de vergadering te beginnen gaat de voorzitter kort in op het overlijden van de heer 
A.G.J. Borghuis, wethouder van 12-4-1994 tot 1-1-1998 in de voormalige gemeente Zuidlaren en 
raadslid  in de gemeente Tynaarlo van 1-1-1998 tot 21-4-1998. Hierna wordt 1 minuut van stilte in 
acht genomen. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de brief en op verzoek van de fractie 
van Leerfbaar Tynaarlo stemt de raad in met het laten vervallen van de agendapunten 12 en 13  
Initiatiefvoorstellen fractie Leefbaar Tynaarlo (Vaststellen Verordening VROM Starterslening 
gemeente Tynaarlo en het Besluit beschikbaar stellen bedrag gemeenterekening voor VROM 
starterslening).    

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 25 november 2008 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. 
Agenda punt 7 (experiment stemmen in een willekeurig stembureau). Hier is door de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo aangegeven dat van de bus die dient als stembureau bij  de aanstaande 
Europese verkiezingen kan worden afgezien. De kosten hiervan zouden niet opwegen tegen de 
geleverde meerwaarde. Mogelijk dat een stembureau in een kleinere gemeenschap/dorp hierdoor 
zou komen te vervallen. De voorzitter heeft aangegeven dit mee te nemen in de uitwerking. 
Agendapunt 8 (Verordening vrije keuze huwelijkslocaties).  Hier is door de fractie van Leefbaar 
Tynaarlo aangegeven dat bij huwelijksvoltrekkingen in de raadzaal op het gemeentehuis tegen 
een vergoeding een beeldopname kan worden gemaakt. De voorzitter heeft toegezegd dat de 
kosten daarvan in de legesverordening worden meegenomen. 
Agendapunt 16 (vaststellen verbreed GRP 2009-2013 en Waterplan 2008). Op een vraag van de 
fractie van D66 heeft de heer Assies toegezegd dat hij de raad in kennis zal stellen van  
eventuele inspraakreacties naar aanleiding van het vastgestelde GRP en Waterplan 2008.  
De actielijst wordt met deze toezeggingen aangepast. 
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4. Vragenrecht 

Mevr. Terwal vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de Regiovisie Groningen – 
Assen. Al geruime tijd wordt hiervan en uit de vergaderingen weinig vernomen. De heer 
Kosmeijer geeft aan dat de cofinanciering van een aantal grootschalige projecten in de stad 
Groningen in voorbereiding is. Momenteel zijn, door technische storingen bij het projectbureau, 
digitaal de vergaderstukken niet raadpleegbaar. Hij zegt toe dat het college alle openheid betracht 
in het op de hoogte stellen van de raad van de vergaderstukken. 
 

5. Spreekrecht 
 Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de 

wethouders, de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren 
over voor die agenda geagendeerde onderwerpen. Voor de agendapunt 7 heeft zich een 
inspreker gemeld: 

          Agendapunt 7: 
- de heer P.P.J.M. Boogers te Zuidlaren (beoogd lid en tevens beoogd voorzitter van 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs gemeenten Haren en Tynaarlo)  
 

7. Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar en Primair Onderwijs van de gemeenten Haren en 
Tynaarlo                             
Gevraagd besluit: De voorgedragen bestuursleden benoemen. 
Besluit raad: Bij acclamatie worden zonder hoofdelijke stemming mevrouw M. Jongsma, 
mevrouw A.P.J. Schrik, de heer J. Kiewiet, de heer J.J.M.G. Bruchhaus en de heer P.P.J.M. 
Boogers, benoemd als bestuursleden in deze stichting. 
  

8. Vaststelling verordening materiële financiële gelijkstelling Gemeente Tynaarlo                             
Gevraagd besluit: De verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente 
Tynaarlo vaststellen.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomst het voorstel besloten. 
 

9. Bevestiging vervolgonderzoek VROM     
Gevraagd besluit: Instemmen met de resultaten uit het gesprek tussen inspectie VROM en 
college van burgemeester & wethouders met betrekking tot de uitvoering  van een VROM - 
onderzoek. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

10. Overschrijding kredieten ten behoeve van aanleg Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde-Groningen 
Gevraagd besluit: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen ten bedrage van € 425.000.-- voor 
de uitvoering van de Fietsroute Plus Eelde/Paterswolde – Groningen 
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van Leefbaar Tynaarlo een amendement en 
een motie ingediend.  
Het amendement betreft informeren van de raad over te verwachten verdere 
kredietoverschrijdingen bij projecten. Na discussie wordt dit amendement met 2 stemmen vóór 
(leden: Van Mombergen en Kloos) en 18 stemmen tegen (de overige leden) verworpen.   
De motie betreft het terstond informeren van de raad zodra er omstandigheden optreden dat een 
aanmerkelijke kans op een verdere overschrijding van door de raad gevoteerde bedragen kan 
ontstaan, onder andere in verband met meerwerk. Na discussie wordt deze motie met 2 stemmen 
vóór (leden: Van Mombergen en Kloos) en 18 stemmen tegen (de overige leden) verworpen.  
Na stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college met 18 stemmen vóór en 2 
stemmen tegen (leden: Van Mombergen en Kloos) besloten. 
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11. Plattelandsbeleid, visie en ontwikkeling (overgekomen van de vergadering van 25 november 
2008; betreft behandeling 2e termijn) 
Gevraagd besluit:  
1) Vaststellen van de Visie en de Vervolgnotitie Plattelandsbeleid. 
2) Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- uit de bestemmingsreserve Wmo. 
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van het CDA een amendement ingediend.  
Het amendement betreft de samenstelling van de adviesraad waarbij de gemeenteraad de lijst 
met de namen en achtergronden van de te benoemen kandidaten, -voorafgaande aan de 
benoeming -, ter advisering aan de raad wordt aangeboden. Na discussie wordt dit amendement 
met 4 stemmen vóór (leden: Kremers, J. van den Berg, Van Es en Terwal-Arends) en 16 
stemmen tegen (overige leden) verworpen. Het college zegt toe dat het college de raad uiterlijk in 
het 1e kwartaal 2009 zal informeren over: 
- het beoogd aantal leden van de adviesraad,  
- het convenant en het aantal zetels en de samenstelling van de adviesraad; 
- tussentijds gehouden evaluaties en  
- de adviezen die de adviesraad verstrekt. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 

12. Vaststellen Verordening VROM Starterslening gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fractie 
Leefbaar Tynaarlo, overgekomen van de agenda van 14 oktober 2008, met preadvies college 
waar de voorkeur uitgaat naar een gerichte inzet van middelen waarbij een starterslening wordt 
gekoppeld aan specifieke projecten) 
Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad: Afgevoerd van de agenda (zie besluit onder punt 2) 

 
13.     Besluit beschikbaar stellen bedrag gemeenterekening voor VROM Starterslening (initiatiefvoorstel 

fractie Leefbaar Tynaarlo behorende bij agendapunt 10, overgekomen van de agenda van 14 
oktober 2008)  

          Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad: Afgevoerd van de agenda (zie besluit onder punt 2) 

 
14.     Brief Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo; meetbaarheid van de kaderbrief  
          Gemeentebegroting 
          Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren. 

Besluit raad: Aan de hand van de gevoerde discussie stemt de raad in met de conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Tynaarlo zoals in de brief van de 
Rekenkamercommissie is geformuleerd. Er is raadsbrede steun voor het instellen van een 
werkgroep vanuit de raad die zich op een actieve wijze gaat buigen over de kaderbrief en de 
mogelijke verbeterpunten.  Bij de verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar een 
verbetering van de cyclus van planning en control van de gemeentebegroting en de mogelijkheid 
om de kaderbrief en de voorjaarsnota te integreren. 
Het college zegt toe de termijn die in de Financiële Verordening van de gemeente Tynaarlo is 
opgenomen daarop aan te passen.     

 
15.     Vaststellen Milieubeleidsplan 2008 - 2011 
          Gevraagd besluit: het Milieubeleidsplan 2008 – 2011 vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
Het college zegt toe dat er een informatieavond voor de gemeenteraad wordt belegd waarin de 
jaarlijkse (wetgeving)ontwikkelingen voortvloeiende uit het milieuactieprogramma worden 
verduidelijkt. 
De fractie van de VVD geeft bij monde van de heer Pieters aan tegen op bladzijde 7 van het 
Milieubeleidsplan te zijn waarbij economisch sterke functies meer gaan meebetalen voor het in 
stand houden dan wel ontwikkelen van de groene long en het realiseren van stedenbouwkundige 
kwaliteiten op lokaal niveau, inclusief de daarbij behorende milieukwaliteiten. 
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16.     Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van de posten  ‘‘Onvoorzien 2008’. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17.      Informatie uit het college / namens het college  
    Besluitenlijsten van 11, 18 en 25 november 2008. 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 14 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft centrumplan Eelde. 
- 17 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft beëindiging voorbereidingsbesluit Stoffer 

Holtjerwerg 1 en Hoofdweg 67 te Eelde. 
- 17 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft adviesstructuur WMO. 
- 17 november 2008, aan WMO-platform, betreft inspraak visie en vervolgnotitie plattelandsbeleid. 
- 11 november 2008, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft verandering in het 

verkiezingsproces. 
- 19 november 2008, aan de fractie van D66, betreft antwoord op schriftelijke vragen Europese 

regelgeving steun GAE. 
- 19 november 2008, aan de gemeenteraad, betreft onderzoek wantoestanden werkvloer Alescon.       
- 21 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft regiovisie. 
- 13 november 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft uitvoering onderzoek VROM.  
Informatie college over: 
- woonplan 2009, prestatieafspraken Gemeente Tynaarlo met Woonborg en Stichting Eelder 

Woningbouw d.d. 11-11-2008 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. Op een vraag van mevr. Van den Berg – Huisman zegt het college 
toe de notitie die het college voorbereid met betrekking tot de effecten van de kredietcrisis ook ter 
informatie aan de gemeenteraad te zenden. 
 

18      Ingekomen stukken   
    - verwezen wordt naar de lijst bijgewerkt tot en met 27 november 2008 

Besluit raad: Met aanpassing van de afhandeltermijn v.w.b. ingekomen stuk nr 226 (26 januari 
2009 i.p.v. 26 november 2009) wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorgestelde tot 
afdoening van de ingekomen stukken besloten. 
 

19.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

20.     Sluiting 
          Alvorens tot sluiting over te gaan spreekt de voorzitter een woord van dank uit aan de heer Oele  
          die van rechtswege het lidmaatschap van de raad verliest in verband met de terugkeer van mevr. 

Zuiker bij de volgende raadsvergadering na een periode van tijdelijke afwezigheid i.v.m. haar 
zwangerschap en geboorte van een dochter. De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun 
inbreng en sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 januari 
2009. 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
                                                                      De griffier, 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 

 
 


