Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 25 april 2006 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1
te Vries.
Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames van der Berg-Buis, ir. C.H. van den Berg–
Huisman, de heer Bolhuis, de dames G.B. Bomhof–Ruijs, A.E. Brinkman, J. Buring, de
heer P van Es, mevrouw N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos,
R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, P.A. van Mombergen, G. Pieters, R. Prins,
Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens, de dames T. Terwal-Arends en R.M.M. Zuiker.
De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer
Voorzitter
Griffier
Notuliste

:
:
:

de heer J. Rijpstra
de heer F. Haisma
mevrouw Y. van Duijn, Notuleerservice To The Point

Band 1
1.

Opening / mededelingen
De voorzitter opent de vergadering van de raad van Tynaarlo en heet alle leden van harte
welkom, alsmede de aankomende raadsleden, aankomende steunfractieleden, leden van
de pers, radio Loep luisteraars en alle belangstellenden op de publieke tribune.

2.

Vaststellen van de agenda
De voorzitter stelt voor om allereerst agendapunt 12 en 13, zijnde onderzoek
geloofsbrieven nieuwe raadsleden, beëdiging nieuwe raadsleden en beëdiging
steunfractieleden, te behandelen. Hij constateert dat de raad hiermee instemt.
Na agendapunt 16 wil de voorzitter graag het woord richten tot de griffier.

12. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden
De voorzitter stelt voor om drie leden voor de commissie van onderzoek te benoemen. Hij
verzoekt mevrouw Van den Berg van D66, de heer Van Es van Gemeentebelangen en de
heer Hoogenboom van de Christen Unie, samen met de griffier de geloofsbrieven te
onderzoeken.
De vergadering wordt vervolgens voor enkele momenten geschorst voor het onderzoek van
de geloofsbrieven.

(De vergadering wordt heropend.)
De heer Hoogenboom deelt mee dat de geloofsbrieven van de nieuwe leden zijn
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onderzocht. Het onderzoek wijst uit, dat ze kunnen worden toegelaten tot de raad.
De voorzitter verzoekt mevrouw Van der Berg-Buis, de heer Rietkerk en de heer Bolhuis
om naar voren te komen en verzoekt een ieder te gaan staan.
De voorzitter zegt dat artikel 14 van de gemeentewet voorschrijft, dat alvorens men de
functie kan uitoefenen, men de eed en de verklaring of belofte dient af te leggen.
Vervolgens gaat hij over tot het lezen van de verklaring.
“Ik zweer, ik verklaar, dat ik om tot lid van de raad benoemt te worden, rechtstreeks nog
middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten
rechtstreeks nog middellijk enig geschenk, of enige belofte heb aangenomen of zal
aannemen. Ik zweer, beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal
vervullen“
Mevrouw Van den Berg-Buis: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Rietkerk: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Bolhuis: “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert hen van harte met de toelating tot de raad en verzoekt hen over te
gaan tot het tekenen van de presentielijst. Hij wenst de nieuwe raadsleden heel veel
succes. Later, als de leden van de steunfractie zijn benoemd, is er gelegenheid om te
feliciteren.
De voorzitter gaat over tot de benoeming van de leden van de steunfracties. Het is een
groot aantal. Hij verzoekt de betrokkenen alvast naar beneden te komen en voor hem te
komen staan voor de beëdiging. Alvorens de functie te kunnen uitoefenen legt men, in
handen van de voorzitter, de eed, verklaring en belofte af.
Vervolgens gaat hij over tot het lezen van de verklaring.
“Ik zweer, ik verklaar, dat ik als lid van een steunfractie, rechtstreeks nog middellijk onder
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer,
verklaar en beloof, dat ik in de functie van lid van een steunfractie, rechtstreeks nog
middellijk enig geschenk, of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer,
beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn
plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal vervullen“
Mevrouw De Boer-Belling: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Van den Boogaard: “dat verklaar en beloof ik”.
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De heer Van den Born: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Brink: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Datema is afwezig.
De heer Heikens: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Hendriks: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Holtman: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Jager is afwezig.
De heer De Jong: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Van Kimmenade: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Kroon: “dat verklaar en beloof ik”.
Mevrouw Jager: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Van der Meij: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Niemeijer is afwezig.
De heer Odding: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Oele: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Oone: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Oosting: “dat verklaar en beloof ik”.
Mevrouw Philips-Beving: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Scat is afwezig.
De heer Wering: “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Wensink: “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De voorzitter feliciteert een ieder van harte als beëdigd lid van een steunfractie en wenst
hen veel succes.
De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst voor de felicitaties.
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3.

Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 11 april 2006 en vaststellen
actielijst
Mevrouw Van den Berg merkt op dat aan het einde van bladzijde 7 staat vermeld, dat zij
deel uitmaakt van de CDA-fractie. Dit dient uiteraard gewijzigd te worden in D66. Verder
heeft zij een opmerking over de actielijst. Het College zegt dat de gegevens over de
kostendekkendheid Zuidlaardermarkt in de eindejaarsnota staan vermeld. Deze gegevens
staan er echter niet in vermeld. Zij is niet akkoord met het voorstel om het af te voeren en
hoopt dat er een goede inhoudelijke reactie komt.
De voorzitter antwoordt dat hij zijn huiswerk zal overdoen.
De heer Van Mombergen heeft een inhoudelijke opmerking. Op bladzijde 16, bij informatie
uit het College, heeft spreker de vorige keer vragen gesteld over de GR Vuilverwijdering
Regio Assen. Er werd toen toegezegd dat deze vragen schriftelijk beantwoord zouden
worden. Spreker vraagt zich af welke termijn voor het beantwoorden van vragen wordt
aangehouden. Als er een termijn van acht weken wordt aangehouden is een
beantwoording niet meer zinvol. Hij neemt aan, en dat vindt hij fatsoenlijk, dat vragen vóór
de volgende raadsvergadering worden beantwoord. Nu dit niet het geval is, kan hij deze
notulen in principe niet goedkeuren.
De voorzitter antwoordt dat hij ook van mening is, dat de antwoorden op de gestelde
vragen er bij de eerstvolgende raadsvergadering behoren te zijn. Binnen veertien dagen
dus. Het is nu niet gebeurd. De antwoorden behoren er bij de volgende raadsvergadering
te liggen. Er zal op worden toegezien dat vragen in het vervolg binnen veertien dagen
worden beantwoord. De antwoorden op de betreffende vragen zullen voor de vergadering
van 9 mei beschikbaar zijn.
Er zijn verder naar aanleiding van de notulen geen vragen of opmerkingen waarna deze
worden vastgesteld.

4.

Vragenrecht
De heer Talens zegt dat het voetbalfeest binnenkort plaatsvindt. Van het vorige
voetbalevenement kan hij zich herinneren dat het werd afgelast omdat niet alle
vergunningen waren aangevraagd. Recentelijk stond er in de pers dat evenementen op
straat niet meer zouden mogen. Hij vraagt zich af hoe de gemeente Tynaarlo hiermee
omgaat en hoe iedereen over dit gegeven wordt geïnformeerd. Verder vindt hij dat de
gangbare regels en vergunningen, soepel moeten worden gehanteerd om te voorkomen
dat de gemeente Tynaarlo als één van de eersten de paarse krokodil krijgt.
De voorzitter antwoordt dat geen van allen natuurlijk een paarse krokodil wil. De vorige
keer is er inderdaad wat commotie geweest. De bedoeling is om dit jaar te kijken naar wat
mogelijk is. Hij staat positief tegenover het ontplooien van activiteiten. Als er een scherm
wordt opgesteld, en dit voldoet aan de diverse voorwaarden, zal de gemeente dit
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welwillend beschouwen. Belangrijk is wel dat de openbare orde en veiligheid gegarandeerd
worden. Dit zal in goed overleg met de organisatoren geregeld kunnen worden. Hopelijk is
er dan sprake van een mooi voetbalfeest.
De heer Van Mombergen zegt dat op 31 maart ieder raadslid en steunfractielid het
volgende mailtje heeft gekregen:
“Geachte leden van de raad. Aan u is door het College van B&W een brief toegezonden
met als onderwerp ““selectie accountant voor incidentele subsidieverantwoordingen””. Voor
de volledigheid wordt deze brief nog even als bijlage bij deze mail gevoegd. Het wordt niet
direct duidelijk uit de brief wat nu aan u wordt gevraagd. In overleg met de betreffende
afdeling bericht ik u daarom nog even het volgende. Wanneer binnen één week na nu geen
reactie van uw kant is ontvangen, wordt er vanuit gegaan dat u instemt met het in de brief
gestelde.”
Spreker vervolgt dat hij op deze mail heeft gereageerd. Hij zegt dat het nu te ver voert om
deze reactie voor te lezen, maar de laatste zin luidt als volgt: “Op de kennelijk gevraagde
stilzwijgende goedkeuring van de door het College voorgestelde gang van zaken, moet de
fractie van Leefbaar Tynaarlo dan ook afwijzend antwoorden”. Deze reactie is op 1 april
verstuurd. Tot op heden heeft de fractie hierop geen bericht gekregen. Graag nu een
antwoord van de wethouder.
Wethouder Kosmeijer zegt dat er een aantal reacties op de mail zijn gekomen. Er zijn
vragen gesteld en men heeft een standpunt kenbaar gemaakt. Er zijn ook fracties die
hebben aangegeven, van het College te willen weten of deze zaak bij de raad hoort, of bij
het College. Het feit dat de raad om toestemming wordt gevraagd, geeft al aan dat er hier
sprake is, van tegen de regels in gemaakte afspraken. De afspraak was, dat de accountant
er alleen maar is voor de raad, maar hier gaat het om een bevoegdheid, die bij het College
ligt. Daarom druist het tegen de regels in en is toestemming van de raad noodzakelijk.
Gelet op alle reacties, en na alles te hebben afgewogen, vond het College het geen
onbegaanbare weg. Daarom is er vervolgens offerte gevraagd bij twee accountants,
waaronder Deloitte. De offertes zijn nog niet binnen maar op het moment dat die er liggen,
zal er een voorstel aan de raad worden gepresenteerd. Dan kan er alsnog een politiek
debat over plaatsvinden.
De heer Van Mombergen is zeer verbaasd. Er wordt een vraag gesteld. Er wordt
geantwoord dat het niet kan. De raad heeft er, bij het aanwijzen van de accountant, ook
niet mee heeft ingestemd. Er wordt geen antwoord op de vraag van de fractie van Leefbaar
Tynaarlo gegeven. Dit is de tweede keer vanavond, dat er niet fatsoenlijk wordt gehandeld.
Het College neemt een eigen besluit. De raad wordt gevraagd, de raad geeft antwoord, en
het College gaat gewoon de eigen weg.
Wethouder Kosmeijer weet niet of hij nu een les staatsrecht moet geven. Er moet een
meerderheid zijn. Als de fractie van Leefbaar Tynaarlo een op zichzelf te respecteren
standpunt inneemt, dan legt het College zich niet bij dit standpunt neer als er geen
meerderheid voor is. Er is expliciet aan de hele raad een voorstel gepresenteerd. Wat dat
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betreft, geeft wethouder Kosmeijer ook toe dat de procedure niet de schoonheidsprijs
verdient. Raadsbesluiten dienen immers eigenlijk niet via de schriftelijke weg genomen te
worden. Vandaar dat, op basis van de uitgangspunten die er nu liggen en de reacties die
zijn binnengekomen, is besloten om twee offertes aan te vragen. Vervolgens zal er aan de
raad een voorstel worden gepresenteerd, waarover opnieuw een discussie kan worden
gevoerd. Er is sprake van twee offertes. Als de raad besluit om niet met Deloitte in zee te
gaan, dan gaat de gemeente Tynaarlo met de andere accountant in zee. Voor het overige
wil spreker er expliciet op wijzen dat met elkaar is afgesproken, dat er in beginsel door
Deloitte geen andere zaken worden gedaan. Als dit wel nodig wordt geacht, moet er
expliciet toestemming aan de raad worden gevraagd. Dit is gebeurd. Qua procedure is er
niets laakbaars gedaan.
De heer Van Mombergen is van mening dat het een ernstig feit betreft. De raad heeft een
accountant benoemd. De accountant heeft ingeschreven onder de voorwaarde dat hij geen
andere werkzaamheden zal doen. Nu hij wel andere werkzaamheden mag doen, kan er bij
de aanbesteding van deze accountant gesproken worden over concurrentievervalsing. Als
een andere accountant had geweten dat Deloitte ook andere zaken voor het College mag
behandelen, had deze misschien wel lager ingeschreven. Daar wil spreker het bij laten,
maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.
De voorzitter zegt dat hij de discussie wil afsluiten. Het onderwerp komt nog terug in de
raad, zoals de wethouder al heeft aangegeven.
5.

Spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Is hedenavond niet aan de orde.

7.

Beslissen op bezwaren ingediend tegen het voorbereidingsbesluit met betrekking tot de
percelen Hoofdweg 67 en Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde
Er wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van
burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2006 besloten.

8.

Nieuw voorbereidingsbesluit percelen met een winkelbestemming in Eelde en Paterwolde
De heer Kraayenbrink zegt dat zijn fractie akkoord is met dit agendapunt. Hij wil de
gemeente met klem meegeven, de mogelijkheid van een vierde winkelpand aldaar te
onderzoeken.
Mevrouw van den Berg-Huisman zegt dat wethouder Frieling nog in de stukken staat
vermeld.
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De voorzitter antwoordt dat de nieuwe portefeuillehouders dit punt zullen behartigen.
Vervolgens wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van
burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2006 besloten.
9.

Bestemmingsplan zandwinning Tynaarlo
Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan, dat er nogal wat op poten staat. In de
inspraaknotitie gaan zowel de Provincie als de Milieufederatie nog in op de flora- en
faunawet, de natuurbeschermingswet en ook op een Strategische Milieubeoordeling. Zij
leest daar weinig over. Spreekster wil van het College weten hoeveel werkzaamheden er
nog verricht moeten worden, voordat het plan in procedure komt. Verder wil zij van de
wethouder weten hoe de relatie is met de plannen in Akeveen. In het besluitenlijstje van het
College staat dat er 45 recreatiewoningen bij komen. Het College heeft daartoe besloten.
Hoe verhoudt dat zich met dit plan.
De heer Kraayenbrink zegt dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo wel met dit plan uit de
voeten kan. Het heeft in principe geen beperkingen voor de landbouw. Het is een vorm van
kleinschalige recreatie. De fractie vraagt zich wel af of er een keurontheffing van het
waterschap is aangevraagd. Dit was een poosje geleden nog niet het geval.
Wethouder Kosmeijer zegt dat hij geconfronteerd wordt met nieuwe dossiers. Dat is voor
hem ook nog wennen. Vergunningen die nodig zijn, zijn daadwerkelijk aangevraagd.
Daarvan mag men uitgaan. In het plan Akeveen wordt de verdere overgang geregeld. Hier
is terug te vinden hoe dit plan zich verhoudt tot de ontwikkelingen met betrekking tot
Akeveen. Dat komt op een later tijdstip terug.
De heer Kraayenbrink zegt dat de vergunningen de vorige keer nog niet geregeld waren.
Hoe wordt dit nu opgelost? Vanavond moet er een besluit worden genomen. De vraag is
hier neergelegd. Het is vervelend als de wethouder deze informatie niet kan verstrekken.
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat van een wethouder met een nieuwe portefeuille, die
met nieuwe dossiers wordt geconfronteerd, niet verwacht mag worden dat hij alle kennis
paraat heeft. Hij stelt voor dat er in dergelijke gevallen contact wordt gelegd met de
betrokken afdeling en er wordt gevraagd of de vergunning al is aangevraagd. Als er dan
een ontkennend antwoord komt, is het voor de hand liggend, dat er dan een politiek
inhoudelijk debat over plaatsvindt. De wethouder kan zich daar dan op voorbereiden. De
wethouder vertrouwt erop, dat de noodzakelijke procedures worden gevolgd. Hij stelt voor
om de besluitvorming niet langer op te houden en in ieder geval met een positieve inzet het
besluit te nemen. Mocht de vergunning er niet zijn, dan zal de raad er terstond van op de
hoogte worden gebracht. Ook worden dan de gevolgen voor de verdere procedure in kaart
gebracht. Dit zal binnen veertien dagen gebeuren.
De heer Kraayenbrink geeft aan dat hij dit prima vindt.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
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wethouders d.d. 11 april 2006 besloten.
10. Groot onderhoud bijveld sportcomplex Tynaarlo
De heer Kraayenbrink zegt dat er met het achterstallig onderhoud vanaf 1956, nu een
inhaalslag wordt gemaakt. Was het niet slimmer geweest om de inhaalslag veel eerder te
maken? Het jaarlijks onderhoud van een sportveld kost waarschijnlijk minder dan in een
keer een inhaalslag te maken. Er is al eens eerder gesproken over de mogelijkheid om de
sportvelden naar de zuidzijde te verplaatsen, ook in verband met de veiligheid van mensen
bij het oversteken. Is dit nog in beeld? Zijn er nog meer sportvelden die in dezelfde staat
van onderhoud verkeren, zodat er nog meer lijken uit de kast kunnen komen? In het
algemeen kan de fractie van Leefbaar Tynaarlo met het voorstel akkoord gaan.
Wethouder Kosmeijer zegt dat de vraag, of het niet eerder had gemoeten, altijd komt op het
moment dat wordt geconstateerd dat er onderhoud gepleegd moet worden. Maar de kosten
van € 31.000 zijn niet zo hoog als het om onderhoud vanaf 1956 gaat. Dit neemt niet weg,
dat er de nodige klachten zijn geweest over het veld. Er zijn afgelastingen geweest, omdat
het veld niet goed functioneert. Rapporten daarover zijn ook bij de raad bekend. Er is een
overzicht gemaakt van allerlei sportcomplexen. De sportcomplexen zijn op hun staat van
onderhoud gescreend. Dit complex maakte daar onderdeel van uit. Op dat moment waren
er onvoldoende middelen om het nodige onderhoud daadwerkelijk te kunnen realiseren. De
overweging om de sportvelden te verplaatsen speelde ook mee. De gedachte over de
verplaatsing van het sportcomplex leeft nog steeds maar is niet zover ontwikkeld, dat
besloten kan worden geen onderhoud te plegen. Daarom is besloten dit wel te doen. Men
gaat er vanuit dat er nog een aantal jaren op dit complex gevoetbald wordt.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders d.d. 28 maart 2006 besloten.
11. Audit/comité
De voorzitter geeft aan dat er een aantal raadsleden wordt voorgedragen om zitting te
nemen in het audit/comité.
De heer Van Mombergen zegt dat hij zich door het voorgaande gepikeerd voelt, en daarom
trekt hij zich terug uit het audit/comite.
De heer Kalk vindt dit een aderlating.
De heer Van Mombergen antwoordt dat hij van de heer Kalk, als rechtschapen socialist,
enige ondersteuning had verwacht, op het moment dat door spreker brieven en mailtjes
worden gestuurd die niet beantwoord worden door de wethouder. Deze doet net of de neus
bloedt. Om nu te zeggen dat het een aderlating is, vindt de heer Van Mombergen laag bij
de grond.
De voorzitter constateert dat de heer Van Mombergen heeft aangegeven zich terug te
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trekken als lid van het audit/comité, waarvan akte.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders d.d. 11 april 2006 besloten.
14. Milieuprogramma 2006
Mevrouw Zuiker zegt dat het milieuprogramma is opgesteld door het vorige College. Het
sluit niet echt aan bij de ambities van het nieuwe College. Want dat heeft duurzame
ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Milieu wordt in het Manifest gezien als pijler onder
de duurzame samenleving. Het College geeft in het Manifest aan, dat zij energieverbruik wil
terugdringen, evenals de hoeveelheid afval. Ook wil men energie winnen uit bio-afval. In
het milieuprogramma kan dit niet goed worden teruggevonden. Dat is op deze punten vrij
mager. GroenLinks zou het ongewenst vinden, als het College met de
duurzaamheidambities wacht, tot het nieuwe milieubeleidsplan 2007-2010. De fractie ziet
graag dat de nieuwe wethouder van milieu dit plan terugtrekt en op korte termijn een nieuw
milieuprogramma voor 2006 maakt, dat beter aansluit bij de ambities van het nieuwe
College. Tot slot wil mevrouw Zuiker opmerken dat het beleidsstuk vol staat met
afkortingen. Er staat bijvoorbeeld “advisering reongw”. Als beginnend raadslid moet men
dan maar snappen wat er wordt bedoeld. Daarom wil spreekster het College vragen om bij
het schrijven van ambtelijke teksten nog eens extra rekening te houden met leesbaarheid
en begrijpelijkheid.
De voorzitter antwoordt dat de laatste opmerking van mevrouw Zuiker door iedereen wordt
onderschreven.
De heer Van Mombergen wil reageren op mevrouw Zuiker. Vorig jaar maakte ook
GroenLinks deel uit van het College en heeft toen mee gediscussieerd over dit onderwerp
Om nu de eigen partij af te vallen die toen in het College zat, vindt de heer Van Mombergen
niet terecht. Dit terzijde. Er is al eens eerder over de afdeling milieu gesproken. De fractie
vindt dat de afdeling milieu een goede afdeling is, die ook wat gepresteerd heeft. Het is
jammer dat er niet op tijd bij stil is gestaan, dat er voor 2006 een jaarprogramma moest
worden opgesteld. Dit had er al moeten zijn. Om nu met een nieuw te komen voor het jaar
afgelopen is, lijkt spreker geen slim idee. Het gaat om het vaststellen van het
jaarprogramma en niet om het vaststellen van een milieuprogramma 2007-2010. De heer
Kalk zou zeggen: “even beter je stukken lezen”. Wat er geschreven is, kan de fractie van
Leefbaar Tynaarlo ondersteunen. Het is een goed stuk. Alleen op het afval is niet zo diep
ingegaan. Bij de vorige discussie werd geroepen dat men moest wachten omdat er een
nieuw besluit “beheer verpakkingen, papier en karton” aankwam. Dat besluit is per 1 januari
2006 in werking gegaan. Spreker verwacht dat er vanavond een uitspraak komt over hoe er
met blik en pakken omgegaan moet worden. Want het besluit is inmiddels in werking
getreden. De fractie heeft nog een verzoek. Elke gemeente wordt door het ministerie van
VROM geïnspecteerd. Het is niet bekend wanneer Tynaarlo aan de beurt is. Op de VROMsite staat dit niet vermeld. De fractie van Leefbaar Tynaarlo stelt voor om, direct na de
inspectie van VROM, een evaluatie te houden en te bezien hoe Tynaarlo met de afdeling
milieu en de milieutaken verder moet.
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Mevrouw Terwal zegt dat de lofuitingen van de heer Van Mombergen mosterd na de
maaltijd zijn. In het vorige College was hij nogal kritisch ten aanzien van milieu.
De heer Van Mombergen antwoordt dat de toenmalige wethouder van milieu nogal wat
steken heeft laten vallen. Spreker wil het achterste van de tong niet laten zien en zal niet
uitwijden over wat de afgelopen tijd is gebeurd, want dan zou de zaal schrikken.
Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt op, dat zij bij de evaluatie van het Milieubeleidsplan
heeft gevraagd waar het milieuprogramma bleef. Dit milieuprogramma is wettelijk verplicht.
Niemand wist dat. Nu constateert zij tot haar vreugde dat het College inderdaad in de gaten
heeft, dat de wet Milieubeheer om een jaarlijks milieuprogramma vraagt. Het komt nu wat
laat. Het jaar is al bijna halverwege. Het is moeilijk om nu opeens een nieuw beleid te
formuleren en dan een nieuw milieuprogramma te maken, zoals GroenLinks wil. Dan had
GroenLinks verleden jaar harder moeten roepen dat er een milieuprogramma moest
komen. Dat hoort jaarlijks bij de begroting gepresenteerd te worden. Inhoudelijk heeft
spreekster geconstateerd, dat er op de oude weg wordt doorgegaan. Het College moet
deze weg blijven volgen. Het is namelijk goed om alles in de peiling te hebben. Verder wil
ze één stokpaard noemen. Het valt haar op, dat het milieubeheer op veel papier staat,
zonder dat aan mensen wordt duidelijk gemaakt wat er wordt bereikt. Er is al eerder
geadviseerd te communiceren over wat er wel en niet bereikt wordt. Eén van de
onderdelen is energiebesparing. Spreekster wil de nieuwe wethouder, die graag nieuwe
leuke suggesties wil horen, de mogelijkheid van het project “waterzijdig inregelen”
meegeven. Dit is ook heel goed mogelijk bij oude gebouwen, die op de nominatie staan ooit
gesloopt te worden. Met heel weinig inzet van middelen bereikt men goede resultaten die
bij de eigen organisatie goed naar voren kunnen worden gebracht, maar ook naar de
burgers toe goed geprofileerd kunnen worden, zodat ook zij enthousiast worden. Zij raadt
het College dringend aan mee te doen met het project. GroenLinks heeft dan ook nog iets
leuks dit jaar.
Wethouder Assies zegt dat er een nieuw College is, met een nieuw gezicht, een nieuw
geluid. Het nieuwe College is nog maar een paar dagen in functie en heeft toch wel een
paar maanden nodig om te herijken. Dit programma is bedoeld om de puntjes op de “i” te
zetten. Een bepaalde periode is afgesloten. Er moeten nog een aantal dingen verbeterd en
aangescherpt worden. Het College wil de tijd nemen om een nieuw beleid voor de periode
van vier jaar vast te stellen, zodat het nieuwe College over vier jaar een iets langere
doorlooptijd heeft. Het nieuwe beleid loopt een jaar door zodat men niet opnieuw haast
hoeft te maken. Alle suggesties van de raad neemt het College gaarne mee. D66 heeft al
een suggestie gedaan. Het College zal dit meenemen in de interne beraadslagingen om
het plan mooi, helder en krachtig te krijgen. Tegen de GroenLinks fractie wil spreker
indirect opmerken dat het College niet van plan is om dit plan terug te trekken. Er hoort een
plan te liggen. Het jaar is al een tijdje bezig en daarom wil het College rustig op deze
manier doorgaan. Het is mooi dat Leefbaar Tynaarlo tevreden is over de afgelopen periode.
Ten aanzien van het afvalbeleid moet hij het antwoord schuldig blijven. Hij kan nog niet
reageren en de vraag zal voor de volgende raadsvergadering beantwoord worden.
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De heer Van Mombergen blijft positief. Hij ondersteunt het idee van mevrouw Van den Berg
over het waterzijdig inregelen van harte. Van de wethouder verwacht hij meer, dan de
opmerking dat het meegenomen wordt in de beraadslaging. Misschien moet de raad een
raadsvoorstel indienen? Of doet de heer Assies toch iets meer dan het meenemen in de
beraadslagingen? Het is een goed project. Er kan veel energie mee worden bespaard.
Spreker neemt aan dat dit ook het doel van GroenLinks is.
Mevrouw Van den Berg-Huisman is blij dat de wethouder zo positief reageert op haar
voorstel. Leefbaar Tynaarlo gaat er ook mee akkoord, dus dan wordt het wel wat. Zij heeft
er alle vertrouwen in dat de wethouder dit snel oppakt.
Mevrouw Zuiker zegt dat de fractie begrijpt dat men niet op korte termijn een nieuw
programma kan schrijven. Daar kan de fractie mee leven. Wel wil spreekster benadrukken
dat de fractie hoopt, dat de ambities uit het Manifest, zoals minder energieverbruik en
minder afval en energie winnen uit bio-afval, worden meegenomen.
Wethouder Assies zegt dat de suggestie in het gemeentehuis al is verwerkt. Het is ook
meegenomen in het accommodatiebeleid. Er wordt aan gewerkt. Waarschijnlijk heeft het
College gedachten kunnen lezen.
Mevrouw Van den Berg-Huisman zou het heel goed vinden als dit ook werd
gecommuniceerd.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders d.d. 4 april 2006 besloten.
15. Eindejaarsnota 2005
De heer Kalk zegt dat de gemeente Tynaarlo de financiële zaken goed op orde heeft. Er is
een goede financiële cyclus. In de stukken is het vaak heel duidelijk hoe het zit. Soms is er
nog een punt dat nader moet worden uitgewerkt, zoals bij het grondbedrijf. Dat wordt dan
aangekondigd. Voor de ingewijden zijn het meestal heel leesbare stukken en daar scoort
de gemeente goed mee. Voor mensen die er wat verder van afstaan, zoals de burgers, is
het af en toe heel moeilijk om te lezen. Voor dit probleem wil de heer Kalk aandacht
vragen. Hij citeert vervolgens een paar voorbeelden uit de tekst: “het vertrek van de
medewerker preventie en ziekte van een medewerker preventie. De duidelijkheid over het
vertrek werd pas gegeven nadat de begroting was vastgesteld en niet doorgerekend in de
begroting.” Dit voorbeeld even los van de taalkundige aspecten. Een volgende zin: “De
geplande uren voor pro-actie zijn gemaakt door een adviseur van de regio, maar zitten
verdisconteerd in de regionale bijdrage.” “De geplande uren voor nazorg zijn niet gemaakt
door minder evalueerbare incidenten. De uren die besteed zijn aan de vorming van de
veiligheidslegio, zijn geboekt op preparatie. De uren waren bij het vaststellen van de
begroting nog niet bekend en daardoor zijn er meer uren gemaakt dan gepland.”
De heer Kalk verzoekt om eens met de afdeling communicatie naar de tekst te kijken zodat
het wat leesbaarder wordt.
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De voorzitter zegt als portefeuillehouder van dit onderwerp toe, zich hiermee zeker bezig te
zullen houden.
Mevrouw Hofstra van de VVD-fractie geeft aan dat zij een beginneling is en zich door de
woorden van de heer Kalk ontzettend voelt gesteund. Zij voelde zich namelijk een
ontzettende klungel toen zij dit rapport las. Het College heeft de raad deze eindejaarnota
2005 aangeboden met het verzoek hiervan kennis te nemen. Dat lijkt niet zo’n heel
ingewikkelde opdracht. Maar voor mevrouw Hofstra, als beginnend raadslid, was dit een
enorme klus. Hoewel het rapport op zich helder van structuur en opbouw is, en grotendeels
bestaat uit cijfertjes en toelichting op de cijfers, vond zij het echt een moeilijk leesbaar
verhaal door de overdaad aan niet verklaarde afkortingen en vakjargon. Zij heeft haar
bevindingen op dit vlak besproken met de heer Heijerman. Spreekster geeft aan het een
punt van aandacht te vinden, gezien het belang en het informatieve karakter van deze
financiële rapportages. Dan inhoudelijk nog een paar opmerkingen. De fractie van de VVD
heeft een aantal zaken kunnen afleiden. Het College rapporteert over het jaar 2005. Een
goede voortgang van werkzaamheden. De gemeente ligt op schema qua planning. Het jaar
zal worden afgesloten met een positief resultaat van ruim € 900.000,-. Dat is goed nieuws.
Helaas is dit positieve resultaat voor het grootste deel incidenteel van aard in plaats van
structureel. De afwijkingen tussen begroting en wat werkelijk gerealiseerd is, zijn verklaard
en beargumenteerd. De voordelen in het afgelopen jaar zijn met name gegenereerd door
een efficiëntere inzet van eigen uren, door minder gemaakte uren doordat niet alle
werkzaamheden zijn uitgevoerd en vertraging in investeringen die leiden tot voordelen in
kapitaallasten. Dan voor wat betreft het resultaat. Een belangrijk punt van aandacht is voor
de VVD-fractie de omvang en de ontwikkeling van de argireserve. Men begon om 1 januari
2005 met ruim € 4.000.000,-, het jaar wordt afgesloten met nog maar € 250.000,-. Ofwel
nihil. Dat betekent dat het hele reservepotje is opgemaakt. Geen reservepotje meer voor
grote investeringen. Dat zou de fractie uiteraard liever anders zien. Zeker met het
aantreden van het nieuwe College. Immers de ambitieuze plannen en de veranderingen in
woningbouwkwantiteiten zullen gevolgen hebben voor de potentiële groei van de reserves.
De beschreven verwachtte groei om dit argipotje weer op te bouwen, tot een omvang van
€ 1.800.000,- in het jaar 2008 is, wat de fractie van de VVD betreft, een punt dat
bovengemiddelde aandacht zou verdienen. Het tweede verzoek van het College betreft de
toedeling van het positieve resultaat. Daarover kan spreekster erg kort zijn. Deze
voorgestelde verdeling komt overeen met de afspraken die al in de raad zijn gemaakt. De
VVD-fractie ziet dan ook geen enkele aanleiding om af te wijken van deze al gemaakte
afspraken. De fractie gaat akkoord met de voorgestelde verdelingen. Ter afsluiting zegt
mevrouw Hofstra met belangstelling uit te zien naar de Jaarrekening 2005 en de
Voorjaarsnota 2006.
De voorzitter geeft aan dat ook in de speeches van de raadsleden en collegeleden het
gebruik van afkortingen moet worden vermeden. Argi wordt dan algemene reserve grote
investeringen. Zo is het ook voor de luisteraars duidelijk waar het over gaat.
De heer Kloos heeft de zaak doorgenomen en geconstateerd dat het in principe voor
kennisgeving kan worden aangenomen, aangezien het een concept betreft. Het definitieve
stuk zal nog aan de raad worden gepresenteerd. Het inkoopplan moet door de raad worden
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vastgesteld. Dat heeft de accountant ook al aangegeven. Dit is nog niet gebeurd en dat
verbaast hem. Spreker neemt aan dat dit in mei of juni gepasseerd wordt in de raad.
Spreker houdt van cijfers en kwam bij zijn berekeningen € 365,- te kort. Hij heeft het
proberen te vinden en dat is gelukt. De WAO-gelden zijn op bladzijde 10 voor € 365,- te
weinig ingeboekt, of ze zijn in het voorstel op bladzijde 2 voor € 365,- teveel genoteerd.
De heer Meerman heeft ook kennis genomen van de eindejaarsnota en heeft ook geen
grote verrassingen gevonden. De fractie gaat akkoord met de verdeling. Wel heeft hij nog
een paar vragen naar aanleiding van de concerncontroller. Deze heeft geconstateerd dat
de voordelen vooral gerealiseerd zijn door het niet behalen van bepaalde doelen. Hij geeft
daarbij aan, dat de afwijkingen tijdig gesignaleerd zouden kunnen worden zodat
maatregelen kunnen worden getroffen. Blijkbaar gebeurt dat nog steeds niet op een
adequate wijze. De fractie vraagt daarom aan het College hoe hiermee de komende tijd
omgegaan zal worden. Daarnaast heeft de concerncontroller nog een paar opmerkingen
geplaatst naar aanleiding van interne audits. Hij constateert op verschillende terreinen, dat
de verbeteringen te langzaam gaan. Hij heeft in het verleden al adviezen gegeven. De
adviezen staan er echter nog steeds. Wat dat betreft worden er dus weinig vorderingen
gemaakt. In 2005 zijn er in totaal bijna dertig audits uitgevoerd. De voorgaande jaren waren
het er twee tot vijf. Er is veel meer geld voor uitgegeven. Blijkbaar leiden de extra
inspanningen niet tot zichtbare resultaten. Dit roept bij de fractie van GroenLinks de vraag
op, wat de audits opleveren. Als er alleen maar steeds geconstateerd wordt dat de dingen
nog niet zo lopen, zoals ze lopen moeten, en verder gebeurt er niets, dan is dat geen
goede gang van zaken. Of trekt spreker misschien de verkeerde conclusies? Graag een
toelichting van de wethouder hierop. Verder heeft hij nog een inhoudelijke vraag over
programma 18. Er wordt een voordelig exploitatieresultaat gemeld van Meerschap. Dit wil
hij in verband brengen met de Palenberg bij de Hoornse Plas. Deze is onlangs afgebroken
in verband met houtrot. Men denkt daar een nieuwe speelvoorziening te realiseren, maar
dat kan niet op korte termijn, omdat het Meerschap geen middelen heeft om er op korte
termijn iets moois neer te zetten. Het gunstige exploitatieresultaat van het Meerschap staat
daar haaks op. In die zin zouden de middelen, wat de fractie van GroenLInks betreft, veel
beter benut kunnen worden voor een nieuwe speelvoorziening.
De heer Kremers zegt dat het CDA zich helemaal kan vinden in de samenvatting van
mevrouw Hofstra. Zij heeft het gepresteerd om als nieuweling, in amper een A4, helder te
maken wat dit stuk beoogt. Als het College in een A4 helder had gemaakt wat het resultaat
was, hoe het resultaat tot stand is gekomen, dan had de eindejaarsnota 2005 bij de
stukken ter inzage gelegd kunnen worden. Dit had zeker een behoorlijk pak papier
gescheeld. De CDA-fractie kan akkoord gaan met de voorstellen van de verdeling van het
resultaat 2005 en heeft kennis genomen van de eindejaarnota.
De heer Van Es geeft aan, dat ook de fractie van Gemeentebelangen kennis heeft
genomen van de eindejaarnota 2005. Bij de behandeling van de najaarsnota in november
heeft de fractie al voor een aantal zaken aandacht gevraagd. Onder andere voor de
procesbeheersing, het belang van goede procesbeschrijving van administratieve
organisatie en interne controle en de overgedragen budgetten. Ook over het plannen,
beschrijven en vastleggen van gestelde doelen heeft de fractie destijds al de nodige
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opmerkingen gemaakt. De concerncontroller geeft aan, dat er ten opzichte van het vorige
jaar een aantal belangrijke verbeteringen zijn doorgevoerd, zoals meer aandacht voor het
beheer van de budgetten, verbeteringen rondom de procesbeschrijving van interne controle
en het gebruik van checklisten. Onder andere ook de bezetting en de ondersteuning op het
gebied van financiën is verbeterd. Ook de opzet van het oude team wordt als een positief
punt aangegeven. Het zal de voorzitter niet verbazen dat deze verbeteringen de fractie tot
tevredenheid stemmen. Door de concertcontroller worden echter ook een aantal andere
zaken geconstateerd. Met name dat de voortgang van de verbeteringen nogal langzaam
gaat. Het zal de voorzitter niet verbazen, dat dit de fractie wat minder tot tevredenheid
stemt. Op deze plaats en dit tijdstip wil de heer Kremers nog eens met klem aan het
College vragen om de voortgang van de verbeteringen voortvarend ter hand te nemen. Ook
op het gebied van het concreet of smart formuleren van gestelde doelen gaat de voortgang
nogal moeizaam, zo wordt er gesteld. Nog steeds blijkt dat er bij veel afdelingsplannen
geen goede concretisering van doelen en plannen bestaat. Ook hiervoor vraagt de fractie
op deze plaats opnieuw de aandacht. De fractie Gemeentebelangen is van mening dat er
voor gezorgd moet worden dat voor alle overgedragen budgetten moet gelden, dat de
doelen en gemaakte afspraken duidelijk en helder vastgelegd worden. Dit dient te
gebeuren op een wijze die aansluit bij de eigen voortgangscyclus. Er moeten
voortgangsrapportages worden gemaakt. Dat is een zeer belangrijk punt voor de fractie en
dit heeft een hoge prioriteit. Gemeentebelangen heeft namelijk te vaak het gevoel te weinig
inzicht en grip te hebben op deze overgedragen gelden. Er moet een helder inzicht komen
in wat er gedaan wordt en wat er voor betaald wordt.
Ook wil de fractie weten of de gelden doeltreffend en effectief worden aangewend. Het
betreft tenslotte gemeenschapsgeld. Zeker ook bij het aangaan van nieuwe deelnemingen
en nieuwe samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke regelingen, moet goed
worden gekeken naar zaken als deelnemingsvoorwaarden zoals contractduur, beëindiging
van deelname enzovoorts. Er wordt op dit moment ook een accent gelegd op de mogelijke
samenwerking met Haren. Wees alert daarop. Het hele onderwerp van overgedragen
gelden zou, wat de fractie betreft, wel een onderwerp mogen zijn voor een extra controle
van de accountant of misschien voor een rekenkamer. Dit om een goed inzicht te krijgen in
wat er zich afspeelt. Verder zijn er een aantal opmerkingen door de accountant gemaakt.
Het College gaat daarmee vrij voortvarend aan de slag. Wat dat betreft is er vertrouwen dat
dit concrete verbeteringen zal opleveren. De opmerking met betrekking tot het groenbedrijf
die de accountant heeft gemaakt, deelt de fractie van Gemeentebelangen. Er wordt bij het
groenbedrijf wel een taakstelling van € 500.000,- per jaar neergelegd, maar er wordt niet
concreet gemaakt van welke complexen dat gehaald moet worden. De mening van de
accountant wordt op dit punt gedeeld. Verder constateert de heer Kremers dat er in zijn
algemeenheid een goede voortgang is gemaakt binnen de programma’s. Afwijkingen
worden redelijk tot goed verklaard. De fractie kan daarom instemmen met de gevraagde
besluiten met betrekking tot de onderwerpen.
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat het een intern stuk betreft, waar de raad iets van
mag zeggen. Sommige fracties lopen al iets vooruit op de jaarrekening. De fractie van D66
doet er een beetje aan mee en maakt van de gelegenheid gebruik om ook een paar
opmerkingen te plaatsen. Bij het onderdeel bestuursrapportage kan worden geconstateerd
dat onder nummer F “samenwerking met andere gemeenten”, letterlijk hetzelfde stuk wordt
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gehanteerd als in de najaarsnota van 2005. Betekent dit dat er helemaal geen voortgang is
geboekt in de samenwerking met de andere gemeenten? Dat lijkt haar niet verstandig. Het
is letterlijk dezelfde tekst. De concerncontroller geeft aan welke zorgen hij heeft. Vorig jaar
had hij dezelfde zorgen. Dit jaar verwoordt hij het iets anders, maar het komt op hetzelfde
neer. De verbeteringen gaan langzaam en moeizaam. De fractie van D66 vraagt wat het
College gaat doet om er voor te zorgen dat er volgend jaar een andere rapportage van de
concerncontroller zal zijn. Verder wordt er aangegeven dat er veel audits zijn geweest en
dat deze ook ter kennisgeving aan de raad worden gestuurd. Zij wil graag dat het College
dit nog doet, want de raad heeft al een hele tijd geen audits onder ogen gehad.
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat door verschillende mensen al is gezegd dat de
eindejaarsnota een intern stuk is. De heer Kremers heeft gezegd dat het tot één A4 terug
had moeten worden gebracht. Deze handschoen pakt het College op en in het, vorige week
zo geroemde, Manifest staat ook letterlijk verwoord dat er ten aanzien van de financiële
procedure en alle documenten die daarbij horen, echt terug zal worden gegaan naar een
versimpeling. De documenten, zoals ze aan de raad zijn toegezonden, nemen veel papier
in beslag, maar de toezending is op verzoek van de raad gebeurd. Aan dit verzoek heeft
het College voldaan. Het is fijn dat de raad en het College het er kennelijk over eens zijn,
dat de voorliggende stukken wel wat veel van het goede zijn, zeker als men bedenkt dat er
ook nog een jaarrekening door het College wordt gepresenteerd waarin de daadwerkelijke
vaststelling plaatsvindt. De heer Kalk heeft een aantal citaten uit de tekst gehaald. Deze
teksten zijn ook spreker opgevallen. Hij heeft ze thuis aan zijn zoon voorgelezen en deze
zei: “dat kost vast veel geld, papa”. En daar moest hij zijn zoon gelijk in geven. De teksten
moeten inderdaad beter. In een intern stuk wordt wat lichtvaardiger met de tekst
omgegaan, dan in een officiële jaarrekening. Er zal voor de burger een uitgebreide
informatiestroom via de gemeentepagina plaatsvinden, zodat deze vat krijgt op wat er met
zijn of haar centjes gebeurt. Wethouder Kosmeijer sluit zich aan bij de opmerking van de
heer Kremers toen hij mevrouw Hofstra complimenteerde met haar inbreng. Als het gaat
om de inhoud van de materie is dit aardig goed gelukt. Maar de opmerking over de
algemene reserve grote investeringen en de positie daarvan, klopt niet. Mevrouw Hofstra
gaf aan dat € 4.000.000,- teruggelopen is naar € 250.000,-. Spreker heeft het nagelezen en
kwam uit op € 5.000.000,- in de pot. Daar zit discrepantie in. Maar er is natuurlijk willens en
wetens aanspraak op de algemene reserve grote investeringen gemaakt om de
bezuinigingen voor de komende drie jaar uit te kunnen stellen. Het is nu aan het College
om op korte termijn met het MT en de medewerkers te overleggen, om te zien hoe dit
traject verloopt en hoe hier de komende vier jaren mee om moet worden gegaan. Als dit
bedrag nu weer op tafel moet worden gelegd, is het niet meer het jaarbedrag maal de
factor drie, zoals het in het verleden was, maar maal de factor vier. Dan is er nogal wat geld
nodig. De afgelopen dinsdag is er in de eerste collegevergadering in de nieuwe
samenstelling, gesproken met het MT en zijn er afspraken over de nadere invulling
gemaakt. Het collegeprogramma zal na de zomervakantie aan de raad gepresenteerd
worden. Wethouder Kosmeijer zegt toe voor het inkoopplan nog eens de nodige aandacht
te vragen. Hij zal zien of het meegezonden kan worden met de jaarrekening. De heer
Meerman heeft aangegeven dat de opmerkingen van de concerncontroller opgepakt
moeten worden. Maar op het moment dat de concerncontroller vrolijk fluitend door het
gemeentehuis loopt, wordt spreker pas echt argwanend. De controller is ingehuurd om zuur
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te zijn richting de organisatie, aan te geven waar het niet goed gaat, aan te geven waar
aangespoord moet worden en om te zorgen dat het maximale uit de gemeentelijke
organisatie wordt gehaald. Op het moment dat hij over de uitvoering van de gepleegde
audits geen kritische kanttekening meer kan maken, vindt hij vast wel weer iets anders om
op te merken. Vroeger kwam men op vijf audits uit en nu op dertig. Daarmee is in de
organisatie al een hele slag gemaakt. De uitvoering van de er uit voortvloeiende acties,
mag nog wel wat voortvarender opgepakt worden.
Dan de opmerking van mevrouw Van den Berg over de ongewijzigde tekst. Het is een
voordeel van de computer. Die tekst is dan immers nog steeds valide. Wel moet worden
bezien hoe uitgebreid de teksten aangeleverd worden. Het is ook mogelijk om in de
gemeente op hoofdlijnen met elkaar te discussiëren. Dan kan men met minder tekst toe. Bij
officiële documenten kan dan de uitgebreide tekst worden bijgeleverd. Ook dat wordt
binnen het College nog nader besproken. Na de zomervakantie komt het College er bij de
raad op terug. Wethouder Kosmeijer concludeert afsluitend dat het jaar 2005 weer goed is
afgesloten. Natuurlijk zijn er toch een aantal dingen niet uitgevoerd. Dat zal ook altijd zo
blijven. Soms lopen de dingen anders dan was voorzien. Het College probeert zo dicht
mogelijk bij de nul uit te komen, maar heeft toch liever dat er iets is overgebleven dan dat
men iets tekort komt en de reserve weer moet worden aangesproken.
De heer Kloos merkt op dat hij geen antwoord heeft gekregen op zijn vraag over de € 356,-.
De voorzitter zegt dat er twee bedragen worden genoemd. In de brief staat € 55.356 en in
de nota staat € 55.000,-. De vraag is welk getal het juiste is.
Mevrouw Van den Berg-Huisman verwacht nog allerlei toezeggingen van de wethouder. De
manier van werken van de concerncontroller komt door de woorden van de wethouder wel
in een heel vreemd daglicht te staan. Zij krijgt er geen vertrouwen door, dat de wethouder
zal oppakken wat de concerncontroller aangeeft. Spreekster had toch wel een wat
stimulerender verhaal verwacht. Zij vindt de woorden van de wethouder een beetje triest.
Verder wil zij weten of de raad de audits krijgt. Dat er niets gebeurd is met de
samenwerking met Haren vindt mevrouw Van den Berg-Huisman ernstig. Er zou een
werkgroep worden opgericht. Dan zou de wethouder moeten zeggen dat er niet is gebeurd
wat men wilde.
De heer Meerman sluit zich aan bij de woorden van mevrouw Van den Berg. Als er audits
worden uitgevoerd, is het de bedoeling om er van te leren. Dan moet gekeken worden naar
wat goed wordt gedaan en wat niet goed wordt gedaan. Vervolgens dient men dan een
verbeterslag te maken. Bij de volgende audits moet er dan ook iets verbeterd zijn. Uit de
rapportages van de concerncontroller blijkt geen vooruitgang. Als er dertig audits per jaar
worden uitgevoerd en er € 50.000,- per jaar meer voor wordt betaald, dan wil men er iets
voor terug zien. Dan moet de wethouder hierover toch wel iets te melden hebben.
De heer Van Es heeft in zijn eerste termijn al aandacht gevraagd voor de punten die door
de concerncontroller zijn genoemd. Hij deelt de mening van GroenLinks en D66 dat de
portefeuillehouder hier wel erg luchtig mee om lijkt te gaan. De opmerking wordt natuurlijk
niet voor niets door de concerncontroller gemaakt. Als dit de koers is die het College meent
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te moeten varen dan kan de paragraaf van de concerncontroller en ook de eindejaarsnota,
wat de heer Van Es betreft, wel achterwege gelaten worden. Spreker is benieuwd wat de
heer Gringhuis van dit soort opmerkingen zou hebben gevonden. De portefeuillehouder
gaat hier wel heel luchtig mee om. De heer Van Es wil graag een uitspraak van de
wethouder dat hij hier voortvarender mee zal omgaan.
Mevrouw Hofstra wil geen opmerking maken over de audits, want daar is nu genoeg over
gezegd. Zij wil het nog even over de cijfers hebben. Het verschil tussen € 5.000.000,- en
€ 250.000 is nogal groot. Als nieuweling heeft mevrouw Hofstra het getal van € 250.000,niet zelf bedacht. Zij verwijst naar bladzijde 11. Daar staat letterlijk: “de algemene reserve
grote investeringen, is na afwikkeling van de verplichtingen gedaald tot circa € 250.000,-.
Begin 2008 is deze weer gegroeid naar circa € 1.800.000,-.” Spreekster verwijst naar
bladzijde 58, waar inderdaad het bedrag van € 5.000.000,- wordt genoemd. Achter dit
bedrag staat een sterretje, dat niet wordt verklaard. Zij heeft zich niet aan de bijlage maar
aan de hoofdtekst gehouden. Dit ter ondersteuning van haar verhaal. Volgens haar is er
sprake van een afname. Dit is haar ook door de heer Heijerman bevestigd.
De voorzitter zegt dat het goed is om informatie bij de afdeling in te winnen, maar het is niet
gebruikelijk om namen van ambtenaren te noemen tijdens de raadsvergadering.
De heer Kremers merkt op, dat het feit dat het CDA veertien dagen geleden kritisch was
over het Manifest, natuurlijk niet betekent dat de fractie daarna niet positief wil meedenken.
Hij is blij dat het College de handschoen wil oppakken en het voorstel om tot
vereenvoudiging van regelgeving en administratieve lasten over te gaan heeft
overgenomen. Hij bedankt het College voor de toezegging.
De heer Hoogenboom zegt dat hij de heer Van Es zeer erkentelijk is dat hij hem tart door
de naam van de heer Gringhuis te noemen. Hij wil de raad er aan herinneren dat hij in zijn
eerste speech de verdiensten van de heer Gringhuis hoog heeft geprezen. Hij heeft
gelijktijdig gezegd dat hij geen fotokopie van de heer Gringhuis is, en dat wil hij ook niet
zijn. Ten aanzien van deze eindejaarsnota wil de heer Hoogenboom opmerken dat hij zich
aan de stukken heeft gehouden. In de eerste plaats staat er dat het een intern stuk is, voor
het College. De raad mag er kennis van nemen. Later komt de jaarrekening en na een paar
weken weer de begroting. Spreker belooft dat hij zich dan wel zal melden. Als nieuweling
heeft hij ingeschat, dat er over de jaarrekening breed zou worden gesproken en dat er niet
veel met de opmerkingen gedaan zou worden. Dat moet hij nu ook constateren. Er is veel
gezegd over tekst enzovoort. Terecht, hij is het eens met de opmerkingen over de
afkortingen. Maar de nota gaat ongewijzigd door.
De voorzitter wil met de raad afspreken dat over een maand niemand meer zegt dat hij
nieuw is. Dan is iedereen ingewerkt.
Wethouder Kosmeijer merkt op dat hij nu niet moet zeggen dat deze portefeuille nieuw voor
hem is. Er is nogal wat kritiek geuit op de luchthartigheid waarmee hij voorbij zou gaan aan
de opmerkingen van de concerncontroller. Dat is in ieder geval niet zijn bedoeling geweest.
Ook binnen het College worden de opmerkingen van de concerncontroller wel degelijk ter
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harte genomen. In het verleden is er steeds blijk van gegeven dat alle opmerkingen van de
concerncontroller ter harte worden genomen. Ze zijn opgepakt, maar niet alles wat men
graag gerealiseerd zou willen zien binnen de organisatie lukt ook direct. Tegelijkertijd heeft
hij ook de behoefte gehad om niet alleen maar bij de negatieve kant stil te staan. Financieel
en qua cyclus heeft de gemeente Tynaarlo het goed voor elkaar en dit mag ook wel eens
onderstreept worden. Ook in de richting van de ambtelijke organisatie mag dit gezegd
worden. Zeker vanuit de mond van de portefeuillehouder ten overstaan van de volledige
gemeenteraad. Daarmee heeft hij geprobeerd enige nuance aan te brengen. Misschien is
hij daar wat in doorgeschoten, maar met dit aantal uitgevoerde audits is een cultuuromslag
binnen de organisatie bewerkstelligt en dat is een hele prestatie. De concerncontroller heeft
aangegeven, dat er aan de adviezen die uit de audits voortkomen ook uitvoering moet
worden gegeven. De raad mag er op vertrouwen dat het College, de directeur en het MT,
ook alles in het werk zullen stellen om hier zoveel mogelijk aan tegemoet te komen. Dit
neemt niet weg dat er een eindoordeel over het jaar 2005 wordt neergelegd dat alleszins
de storm der kritiek kan doorstaan.
Mevrouw Van den Berg wil de wethouder in herinnering brengen dat de meerderheid van
de raad vorig jaar heel positief was over het feit dat de gemeente het brevet van
rechtmatigheid kreeg. Dat stelt de negatieve woorden over de houding van de raad toch
wel in een ander daglicht.
Wethouder Kosmeijer wil niet op deze woorden van mevrouw Van den Berg ingaan. Hij
heeft nog steeds de overtuiging dat de rechtmatigheidtoets ook over 2005 wordt
afgegeven, maar het voorliggende document ligt daar niet aan ten grondslag. De
jaarrekening ligt eraan ten grondslag. De accountant is intern aan het controleren.
Daarover vinden nu de gesprekken plaats. Het College heeft nog steeds goede hoop, dat
de gemeente Tynaarlo voor het tweede opeenvolgende jaar het brevet van rechtmatigheid
krijgt. Het is een felicitatie waard als het de gemeente Tynaarlo weer lukt. Spreker wenst de
positieve kant ook te benadrukken. Er is nog een vraag van de heer Meerman blijven liggen
over de Palenberg. Er vindt over dat onderwerp nogal wat discussie plaats. Bij het
Meerschap zal het geld dat over is, volgens de geldende afspraken, terug worden gestort.
Het gaat om ongeveer € 14.000,-. Wethouder Kosmeijer denkt dat dit bedrag geen
substantiële oplossing zou zijn geweest voor het probleem van de Palenberg. Verder wil hij
de inhoudelijke kant van de zaak graag overdragen aan wethouder Frieling, die hierover
meer kan vertellen dan hijzelf. Over de opmerking van mevrouw Hofstra over de
€ 250.000,- geeft hij aan, intern te hebben nagevraagd hoe dit nu zit. Hem is te kennen
gegeven dat het echt om € 5.000.000,- gaat. Maar verwarring hierover moet uiteraard
voorkomen worden. Afrondend wil hij nog opmerken dat het College alle kritiek over het
stuk ter harte zal nemen.
Mevrouw Van den Berg vraagt of de audits nog naar de raad worden gestuurd.
Wethouder Kosmeijer zegt dat hij dit wil doen, maar dan moet men hem later niet zeggen
dat het College zoveel papier stuurt.
De voorzitter zegt dat het beter is de audits ter inzage te leggen. Dit is de gebruikelijke
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procedure.
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders d.d. 11 april 2006 besloten.
16. Begrotingswijzigingen
Er wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en
wethouders d.d. 25 april 2006 besloten.
17. Informatie uit het college
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
18. Ingekomen stukken
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
19. Stukken in de leesmap ter kennisneming/uitnodigingen en brochures
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
20. Gemeenschappelijke regelingen
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.
21. Sluiting
De voorzitter wil, voordat hij de vergadering sluit, heel graag het woord richten tot Femmo.
“Beste Femmo,
Ik heb als titel boven deze speech “ontdekkingsreiziger in Tynaarlo” gezet. Het is een
afscheid. Een afscheid geeft in feite altijd een heel apart gevoel. Herkent u dit? Een beetje
feestelijk, opgetogen, want het is nogal een mijlpaal. Maar tegelijkertijd ook onrust en iets
van ongemak. Het is een dubbel gevoel. Eens te meer omdat ik weet Femmo, met hoeveel
plezier jij hier elke dag met je werk bezig bent. Vorige week gingen twee wethouders jou al
voor. Nu kijken we vandaag met zijn allen naar jou. Wij nemen hier vanavond afscheid van
jou als de griffier van de gemeente Tynaarlo en vrijdag volgt het algemene afscheid. Daar
zit je dan. Femmo Haisma, een bijzondere en opmerkelijke man. Een man met
welbeschouwd een bijzonder en opmerkelijk verhaal. Want praktisch jouw hele loopbaan
bracht je door, laat ik maar gemakshalve zeggen, bij deze gemeente. Maar toch, in die
lange loopbaan ging het roer van het bootje uit Zuidlaren wel een aantal keer om. Je zocht
dat zelf niet eens altijd op. Het kwam gewoon zoals het kwam. Nog maar enkele jaren
geleden gingen raad en College als bestuursorganen meer gescheiden opereren. Elk op
basis van hun eigen taken en bevoegdheden en net als bij veel andere gemeenten, was
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het in Tynaarlo even wennen aan dit duale systeem. Soms denk ik: we wennen nog steeds.
Het raakte de bestuurlijke verhoudingen tenslotte in de kern. Het fenomeen griffier deed
ook in Tynaarlo zijn intrede. Vanaf 1 maart 2002 ben jij hier dé raadsgriffier. De eerste en
dat zul je altijd blijven ook. De eerste raadsgriffier van de gemeente Tynaarlo. Als we over
100 jaar een Otto Nienhuis de vierde zullen vragen hoe het precies zat, dan zal hij
inderdaad zeggen: “dat was de eerste raadsgriffier van de gemeente Tynaarlo, Femmo
Haisma”. Jij startte als griffier in een periode waarin de ontwikkelingen rond de invoering
van het duale stelsel binnen de gemeente nog in volle gang waren en in feite nog steeds
zijn. Kortom Femmo, na een tiental jaar op verschillende posities, had je ineens weer een
pioniersfunctie bij de gemeente Tynaarlo. Een nieuwe functie voor iemand die zo’n beetje
alle functies in de gemeente min of meer wel van dichtbij kent. Je was een
ontdekkingsreiziger. Een moderne Berend Botje die de weg moest vinden en waar nodig de
weg moest aanleggen. De weg was recht en de weg was krom. Al gaande bleken jouw
ambities rond het dualisme en die van de raad daarbij, wel op één lijn te liggen. Want, hoe
breed, hoe diep wil je gaan? Deze vraag maakt pionieren lastig. Maar jij hebt de
onontgonnen ruimte benut om je eigen stempel te drukken. De Tynaarlose gemeenteraad
is voor de één een politieke arena en voor de ander een eindeloze bron van inspiratie. Hoe
het ook zij, het politiek inhoudelijke debat vindt er plaats langs de lijnen van de diverse
politieke stromingen. Die kennen soms grillige stroomversnellingen. Je hebt de
stroomversnelling zelf natuurlijk ook met glans doorstaan. Want, jij Femmo, ondersteunde
de gemeenteraad in het uitoefenen van zijn volksvertegenwoordigende taak. Jij was daarbij
erg dienstbaar. Je kende de procedures. Als een spin in het web stond je voor iedereen
klaar. Daarbij was jij altijd uiterst toegankelijk. Jij richtte je op het scheppen van goede
voorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. Je was de onafhankelijke
vraagbaak van de raadsleden. Als collectief geheugen van de gemeenteraad was jij zeer
goed georganiseerd. Op een moment waarop veel mensen juist beginnen met het
afbouwen van hun loopbaan, pakte jij dus deze uitdaging op. Werd jij die
ontdekkingsreiziger in het boeiende landschap van de gemeentepolitiek. Femmo, je hebt
laten zien dat je in de laatste jaren van je ambtelijk loopbaan nog steeds over een
pioniersmentaliteit beschikt. Daarbij ben je volgens mij altijd één principe trouw gebleven.
Dicht bij jezelf blijven. Je eigen weg gaan. Of, zoals ze het de laatste tijd zo populair
zeggen, een man die zijn eigen ding doet, zonder bling bling. Het zal wel even wennen zijn,
zoveel vrije tijd ineens. Op je reis naar Indonesië na, sta je niet bekend als een uitbundige
vakantieganger. Overdrijf ik, als ik zeg dat jouw droombestemming gewoon hier binnen
handbereik lag? Afscheid nemen van werk dat je zo omarmd hebt is dan misschien wel
extra moeilijk. Maar ja, het hoort bij de circle of life. Als het dan toch moet dan lijkt me dit nu
wel een goed moment. De lente is begonnen, de natuur ontluikt, we hebben een nieuwe
raad. Vol enthousiasme bruist dat nieuwe leven jou overal om je heen nu tegemoet.
Femmo, ik hoop dat je er zin in hebt. In dat nieuwe leven. Zin in al die seizoenen die je nog
voor je hebt. Wij, met ons allen, wensen je daarbij van harte toe dat je ook in die uitdaging
opnieuw de weg vindt, of er desnoods eentje aanlegt. Jij hebt tenslotte laten zien dat je dat
kunt. Femmo, namens ons allen, het ga je goed.”
De voorzitter overhandigt de heer Haisma een kado. Hij mag het uitpakken. Het is een
eerste bijdrage, en de week is nog lang.
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De heer Haisma wil als dank voor de gesproken woorden nog even kort reageren.
“Indachtig de door uw raad gewenste discussies op hoofdlijnen, zal ik het kort houden. In
Binnenlands Bestuur van 24 februari stond een artikel over de griffier, sedert vier jaar een
nieuwe functie in gemeenteland. De kop boven dat artikel luidde: Griffier, Misschien wel de
moeilijkste functie in het bestuur. Ik zal u de rest van het artikel besparen. Ik moet u
zeggen, dat ik de omschrijving niet deel. Ik zou liever willen zeggen dat het een leuke
functie in het bestuur is. Ik heb de functie de afgelopen periode met veel plezier vervuld. Ik
wil u dan ook dankzeggen, dat ik in de gelegenheid ben gesteld om deze functie te kunnen
uitoefenen. Ik heb ook steeds geprobeerd om mij in de richting van alle partijen onpartijdig
op te stellen en ik hoop dat dit ook zo door u is ervaren. Ik wil niet verhelen, dat ik toch met
een gevoel van weemoed zal stoppen met het werk, dat ik toch een groot deel van het
leven heb mogen doen. Ik zeg u dank voor de prettige manier waarop ik met u heb mogen
samenwerken. Ik wens u en mijn opvolger een goede bestuursperiode 2006 – 2010 toe. Ik
hoop u a.s. vrijdag nogmaals te hand te kunnen drukken.
Dank U wel. “
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en wenst een ieder een prettige avond.
Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
25 april 2006

De voorzitter,

De griffier,
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