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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 26 november 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), 
A. Lubbers (PvdA), N. Hofstra (VVD) evenals de heren R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), H. Bolhuis 
(PvdA ), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), G.J. 
Wensink (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es 
(GB), J. Weering (GB), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), A. Kalk (PvdA afwezig bij agendapunt 
punt 8), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), en J. E. 
de Graaf (CU) en gemeentesecretaris/directeur J.P.J. van Muijen 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
griffier : De heer J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

Voorafgaand aan de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van dhr. Mosa Morad en mevr. 
Mariana Morad (beide afkomstig uit Syrië). 

          De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle  
          aanwezige leden, de vertegenwoordigers van de pers, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de  
          ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt de besluitenlijst en de actielijst ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Vragenrecht 

Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
 

5. Spreekrecht 
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door mevr. Namba uit Zuidlaren, namens de 
projectgroep (agendapunt 9). 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Behandeling vindt plaats bij agendapunt 9. 
 

7. Inhuur derden (rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo) 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek “Inhuur derden gemeente Tynaarlo” 
2. De aanbevelingen voor de gemeenteraad overnemen; het college opdragen hiervoor 

voorstellen te ontwikkelen en deze voor juni 2014 voor te leggen aan de raad. 
3. Het college op te dragen voor juni 2014 aan de gemeenteraad te rapporteren over de 

implementatie van de aanbevelingen voor het college. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. Het college zegt de  
          raad toe de aanbevelingen over te nemen en de raad daarover te rapporteren. 
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8. Rotonde Adoptieplan Gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fracties PvdA/D66) 
Gevraagd besluit:  

          Desgewenst de gevraagde discussie voeren en het college op te dragen de mogelijkheden voor 
          het invoeren van een Rotonde Adoptieplan nader te onderzoeken en daarbij na te gaan welke  
          vorm het beste passen in de gemeente Tynaarlo en doorvoor met een nadere uitwerking te  
          komen. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met 12 stemmen voor en 10 stemmen  
          tegen aangenomen. Voor het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, Leefbaar Tynaarlo, D66,  
          ChristenUnie, alsmede de leden Zuiker, Rietkerk en Heikamp. De overige leden stemmen tegen  
          het voorstel.  
 
9. Bijstellen financieel kader voor de exploitatie van zwembaden gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de tussenrapportage van de projectgroep “Toekomst 3 zwembaden 

gemeente Tynaarlo”. 
2. In principe in de begroting voor de zwembaden €  850.000,- structureel op te nemen met  

               ingang van 2015. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor  
          het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, het CDA, Leefbaar Tynaarlo, D66 en  
          Gemeentebelangen. De overige fracties stemmen tegen. Op het voorstel wordt een motie  
          ingediend door de fracties van de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en Van der Meij  
          strekkende dat het college opgedragen wordt haar werkzaamheden met een rapportage af te  
          ronden, zoveel mogelijk binnen de in de oorspronkelijke opdracht aangegeven kaders. De motie  
          wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen de fracties  
          van de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, Van der Meij en D66. De overige fracties stemmen tegen. 
          Het college zegt de raad toe om met eigenaren van de buitenomgeving van de zwembaden te  
          overleggen over een creatieve invulling van de terreinen en of de effecten van de nieuwe  
          Zwemwaterwet in de uitwerking door de projectgroep meegenomen wordt.    
 
10.     Regionaal Transitie Arrangement (RTA) regio Drenthe 

   Gevraagd besluit: De financiële kaders en de allocatie van de budgetten zoals weergegeven in 
   de paragraaf Financiële bandbreedtes (pag. 24 e.v.) van het Regionaal Transitie Arrangement 
   regio Drenthe vaststellen. 
   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 

             
11.     Belastingverordening 2014 “T” 

Gevraagd besluit: De volgende verordeningen vast te stellen: 
1.  Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel 2014; 
2.  Verordening forensenbelasting 2014; 
3.  Verordening leges en tarieventabel 2014; 
4.  Verordening lijkbezorgingrechten en tarieventabel 2014; 
5.  Verordening marktgelen en tarieventabel 2014; 
6   Verordening onroerende zaakbelasting 2014; 
7.  Verordening precariobelasting en tarieventabel 2014; 
8.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2014;  
9.  Verordening rioolheffing 2014; 
10. Verordening toeristenbelasting 2014: 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (Van Mombergen)  
          aangenomen. Het college zegt de raad toe hem te informeren over de ingangsdatum van de  
          verordening Toeristenbelasting (1 januari 2014 of 1 januari 2015).    
 
12.     Wijziging bestemming van het perceel Hunzeweg 35 in De Groeve 
          Gevraagd besluit: 
          1. de eigenaren van het perceel Hunzeweg 35 in De Groeve mededelen, dat in principe en onder  
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              de voorwaarden genoemd onder 2 de bereidheid bestaat om de bestemming van het perceel 
              Hunzeweg  35 in De Groeve te wijzigen van “horeca” in “wonen”, waarbij het aantal woningen 
              beperkt is tot 1; 
          2. burgemeester en wethouders uit te nodigen, nadat een overeenkomst “vrijwaring planschade”  
              is ondertekend en met initiatiefnemer overeenstemming is bereikt over de financiële  
              voorwaarden waaronder de medewerking geschiedt, daartoe een bestemmingsplan in  
              procedure te brengen; 
          3. te bepalen, dat dit bestemmingsplan schriftelijk in de inspraak en het wettelijk overleg met rijk  
              en provincie etc. kan worden gebracht; 
          4. burgemeester en wethouders na afronding van de inspraak en het wettelijk overleg uit te  
              nodigen om het bestemmingsplan in “ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen, dit  
              conform artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 
13.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.    
 
14.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 november 2013). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. 
 
15.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
16.     Sluiting 

De voorzitter sluit om 23.55 uur de vergadering. 
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 december 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 
   
 

 


