
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 14 oktober 2008 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

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

Met kennisgeving afwezig: de heren J. Brink, J.L. Stel en de dames T. Terwal-Arends en A.E. Brinkman. 

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer 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.  

           
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 15 en 16 worden verdaagd naar de 
vergadering van 9 december 2008. Het college houdt in haar pre-advies rekening met de beide 
woningbouwcorporaties in deze gemeente.   

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 23 september 2008 en 

vaststellen actielijst 
De besluitenlijsten en de actielijst worden vastgesteld. 
 

7. Beeldkwaliteitsplan Rietwijk (Ter Borch) 
         Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitplan Rietwijk vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe in toekomstige voorstellen geen merknamen meer te gebruiken en na te gaan of bij de 
inrichting LED verlichting toegepast kan worden. 

 
8. Evaluatie en vaststellen van de welstandsnota 

Gevraagd besluit: de welstandsnota vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe dat de reclamenota op korte termijn, na vaststelling door b&w, aan de raad wordt voorgelegd. 
Tevens wordt de suggestie van D66 meegenomen om jaarlijks een inlegvel op te nemen in de 
welstandsnota.    

 
9. Notitie burgerlid welstand 
          Gevraagd besluit: Geen burgerlid benoemen in de welstandscommissie voor de gemeente  
          Tynaarlo 

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 15 stemmen voor en 4 tegen 
aangenomen. Tegen stemmen de leden: Van Mombergen, Kloos, Kraayenbrink en Vanden Berg-
Huisman. De overige leden stemmen voor. 
 

10. Herziene exploitatieopzet uitbreiding Donderen 
Gevraagd besluit: De exploitatieopzet 2008 ‘Uitbreiding Donderen’ vaststellen en een aanvullend 
krediet van € 270.519,00 beschikbaar stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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11. Voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Zuidlaarderweg 9 te Tynaarlo 
         Gevraagd besluit:  

1.  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een perceel aan de 
Zuidlaarderweg te Tynaarlo, kadastraal bekend gemeente Vries sectie V nr. 1601, gelegen 
tussen het natuurbad en Zuidlaarderweg 11. 

2.  Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 22 oktober 2008. 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen stemmen de 
leden Van Mombergen, Kloos en Kraayenbrink. De overige leden stemmen voor. 

 
12. Vaststellen verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente Tynaarlo 2008 

Gevraagd besluit: De verordening naamgeving openbare ruimten en nummering gemeente 
Tynaarlo vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

13. Concept - opdracht voor een vervolgonderzoek VROM – rapport De Punt  
Gevraagd besluit: Op basis van de ontvangen brief van het college van burgemeester en 
wethouders komen tot een opdrachtformulering voor een vervolgonderzoek 
Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten en ingestemd 
met de opdrachtformulering zoals gesteld in de concept - brief van het college van b&w aan het 
ministerie van VROM, inspectie Noord.  Het college zegt toe de raad te informeren over de 
terugkoppeling van het gesprek met de inspectie Noord van het Ministerie van VROM over de 
wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd met een concretisering van het tijdpad. Afronding 
moet plaatsvinden voor de zomervakantie in 2009.   
 

14. Bomenstructuurplan 
Gevraagd besluit: Vaststellen van het Bomenstructuurplan als onderdeel van het modulair op te 
stellen Bomenplan. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De griffie 
organiseert op voorstel van de fractie van Leefbaar Tynaarlo een werkbezoek in de gemeente 
rond het maaibeheer. 

 
15. Initiatiefvoorstel “vaststelling verordening VROM starterslening gemeente Tynaarlo” (op verzoek 

fractie Leefbaar Tynaarlo) 
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad: Aangehouden; behandeling wordt verdaagd naar de raad van 9 december 2008  

 
16. Initiatiefvoorstel “besluit beschikbaarstelling bedrag VROM-starterslening” (op verzoek fractie 

Leefbaar Tynaarlo) 
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Besluit raad: Aangehouden; behandeling wordt verdaagd naar de raad van 9 december 2008  
 

17. Nota kapitaalgoederen 
Gevraagd besluit: De notitie verkrijging/vervaardiging/vervanging en onderhoud van 
kapitaalgoederen ( investeringen) vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
  

18. 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 
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19. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 16 september 2008, 23 september 2008, 30 september 2008. 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 8 september 2008, aan de heer en mevrouw Van de Vliert, betreft betonranden Hoofdweg, 

Paterswolde; 
- 8 september 2008, aan ANGO, betreft reconstructie Hoofdweg te Paterswolde; 
- 9 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft fietspad verl. Stationsweg te Zuidlaren; 
- 10 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft onderhoudstoestand Zandrivier te 

Zeegse; 
- 10 september 2008, aan dhr. Van Zoelen, betreft mondeling afdoen van zijn brief over 

gazononderhoud; 
- 22 september 2008, aan H. Boerema, betreft uitspraak Gerechtshof (doorverwijzing naar gem. 

Marum); 
- 22 september 2008, aan de leden van de raad, betreft kunst10daagse; 
- 23 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft herkomst post onvoorzien; 
- 24 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft veiligheidsregio; 
- 25 september 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft afschrijvingsmethodiek. 
Informatie college over: 

- nieuwsbrief plan Groote Veen, september 2008; 
- uitnodiging discussieavond “Kansrijk leven” op donderdag 2 oktober 2008 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
informatie uit en namens het college besloten. 
 

20. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 30 september 2008) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 

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

 
22. Gemeenschappelijke Regelingen 

Meerschap Paterswolde, agenda en bijlagen vergadering 6 oktober 2008 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de map 
 
23. Sluiting 
          De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.58 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 oktober 
2008. 
 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 
 
 


