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       gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 6 juni 2006 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 
 
Aanwezig de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. van de Berg - Buis, ir. C.H. van den Berg – 
Huisman, de heer H.J. Bolhuis, de dames G.B. Bomhof – Ruijs, A J. Buring, de heer P. van Es, 
de dames J. van Gelder - van den Berg, N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, G.H. 
Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, P. van Mombergen, O.D. Rietkerk, J.L. 
Stel, J. Talens, de dames T. Terwal – Arends en R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.  
 
Afwezig  :  mevrouw Brinkman en de heren en Pieters en Prins 
Voorzitter :  de heer J. Rijpstra 
Griffier  :  de heer J. L. de Jong 
Notulist        :  mevrouw G.M. Schollaardt – de Heer 
 
Band 1. 
 
1. Opening. 
  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle leden, 
de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de pers, alsmede de luisteraars van Radio 
Loep en belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Prins en Pieters en we wachten nog op 
mevrouw Brinkman. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 23 mei 2006 en vaststellen van de 

actielijst. 
 
De notulen en de actielijst worden onder dankzegging goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Vragenrecht. 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Spreekrecht. 
 
Mevrouw Koekoek en de heer Woldering spreken in bij agendapunt 7. 
 
Mevrouw Koekoek zegt dat zij bezwaar hebben aangetekend tegen het bestemmingsplan. Zij   
vragen zich af wat er gebeurt bij het onder water zetten van de polder Lappenvoort. Hoe wordt 
het dan met de afwatering vanuit Eelde, bijvoorbeeld met betrekking tot het plan het Grote Veen, 
want de gehele westkant van Eelde moet afwateren naar de Schipsloot en de Meerweg. 
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Zij vraagt of het water dan wordt opgeslagen in een rioolbassin. Zij zegt tegen dit plan te zijn. Zij 
vraagt of er een schadevergoeding wordt toegekend, want het land wordt bij toewijzing en 
toepassing minder waard. Zij vraagt of het land wordt gekocht van de eigenaar of wordt het 
geruild, zoals bij de Peizermaden is gebeurd. Zij vraagt hoe het zit met de beheersvergoeding 
van het Ministerie van Landbouw. Als het land onder water heeft gestaan wordt de eigenaar dan 
gekort. Geeft dan de gemeente een vergoeding of het Waterschap. Ten gevolge van het steeds 
natter worden van de polder, komen er meer ganzen op het land en wordt daar ook een 
vergoeding voor gegeven. Wie geeft die subsidie, want de landelijke subsidiepot is vaak al heel 
snel leeg, vanwege de vele aanvragen. 
Zij heeft al eerder aangestreept dat er al veel aanpassingen in het gebied zijn gedaan, zonder 
overleg met de betreffende landeigenaren. 
 
De heer Kremers zegt dat mevrouw Koekoek begon met de opmerking “we hebben bezwaar 
aangetekend”. Vervolgens geeft zij aan welke vragen er kennelijk bij haar leven, Hij vraagt of het 
feit dat zij nu inspreekt behelst dat zij geen antwoord op die vragen heeft gekregen. 
 
Mevrouw Koekoek zegt geen echte antwoorden op haar vragen te hebben gekregen. 
 
De vraag van de heer Kloos was exact gelijk aan de vragen die de raad worden voorgelegd. Die 
zitten in een bezwaarschrift. Het blijkt nu dat dit bezwaarschrift niet is beantwoord. Zo begrijpt hij 
het van mevrouw Koekoek. 
 
Mevrouw Koekoek antwoordt dat op sommige vragen geen antwoord is gekomen. Een aantal 
vragen zijn later bij haar opgekomen en die stelt zij dus nu. 
 
De heer Kloos zegt dat het hem nu duidelijk is. 
 
De heer Stel zegt dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd t.b.v. het Waterschap. Hij vraagt 
of mevrouw Koekoek al contact heeft gehad met het Waterschap over deze zaak. 
 
Mevrouw Koekoek zegt dat dat naderhand pas het geval is geweest, toen ze al bezig waren. 
 
De heer Stel vraagt of er al gesproken is over schadeloosstelling. 
 
Volgens mevrouw Koekoek is dat niet het geval. Wel is gesproken over een schadevergoeding 
i.v.m. het natter worden van het land. 
 
De heer Woldering zegt dat het gaat om het Oosterland, een onderdeel van de polder 
Lappenvoort en polder Oosterland. 
Hij zegt dat vooraf de verzekering is gegeven dat de beek gekruist zou worden met de Eelder 
Schipsloot met een onderleider. Naderhand is dat zo maar veranderd. Hij wordt nu   
geconfronteerd met overstort van de dorpen Roden, Peize, Norg en Eelde. Die overstort kan 
soms vrij ernstig zijn. Nu is het zo dat als de polder bij calamiteiten in gebruik wordt genomen er 
ook veel water uit het riool overstort en dat komt allemaal bij dat water in en dan gaat de 
vervuiling bezinken en dat is volgens hem een zeer kwalijke zaak. Ook voor zijn bedrijf is dat 
gevaarlijk want het bedrijf wordt overal op afgerekend. We moeten voor een cateringkwaliteit 
melk zorgen. Er mag door de koeien geen vervuild water worden gedronken. Nu gaat er zo maar 
iets gebeuren waarover met zijn bedrijf geen afspraak is gemaakt. 
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Als die onderleider gerealiseerd zou worden was er niets gebeurd, want dan gaat het 
rechtstreeks het Noord Willemskanaal in. Nu gaat het op het land bezinken.  
In april 2005 heeft hij er al bezwaren tegen gemaakt en er is nog nooit iets tot stand gekomen. 
Hij vindt dat zoiets niet kan. Hij vindt dat de polder niet in gebruik mag worden genomen. 
Hij vraagt dat als dat wel gaat gebeuren hoe hij dan de koeien moet weg halen. Hoeveel tijd is 
daarvoor. Krijg je daar een halve dag voor of misschien drie dagen. Daarvoor zal een protocol 
opgesteld moeten worden, want er is niets van bekend. Dit met elkaar zijn de bezwaren die hij 
hiertegen heeft. 
 
De heer Meerman zegt dat er werd gesteld dat vooraf de verzekering was gegeven dat de beek 
gekruist zou worden met de Schipsloot. Hij vraagt of de heer Woldering aan kan geven door wie 
die toezegging is gedaan. 
 
Volgens de heer Woldering is die toezegging door het Waterschap gedaan en is ook, als hij het 
goed heeft, goedgekeurd door de gemeente Tynaarlo. Er zou een onderleider door komen. Het 
Waterschap gaat plotseling allemaal andere dingen doen. Die gaan de dijken afgraven en die 
gaan de beek kruisen en daarom komt al dat vervuilde water ook door de polder heen. Dat is 
iets wat wij nooit gehad hebben. Het is altijd een heel schone polder geweest. 
 
De heer Kalk zegt dat zijn fractie geen problemen heeft met de inhoud en de bedoeling van de 
maatregelen. Gezien de ervaring van een aantal jaren geleden is het goed dat overheden 
voorzorgsmaatregelen treffen in geval van wateroverlast. Zijn fractie wil wel weten wat er is 
gedaan aan voorlichting. Dat geldt niet alleen voor eigenaren/gebruikers maar ook voor het 
publiek, omdat een deel van deze landerijen ook publiektoegankelijk zijn. In hoeverre zijn 
mensen over de consequenties van deze aanwijzing geïnformeerd. Een van de insprekers 
noemde ook al de termijn waarbinnen gehandeld moet worden als het gaat om vee e.d. Hij kan 
zich voorstellen dat het voor mensen die dagelijks recreatief het gebied ingaan prettig is om 
tijdig geïnformeerd te zijn. Hij vraagt hoe we die informatie krijgen en wiens verantwoordelijkheid 
het is om uiteindelijk die informatie ook adequaat te geven. Het blijkt bij dergelijke zaken nog wel 
eens dat het via verschillende schijven loopt. En die schijven werken niet altijd gelijk. 
 
Mevrouw  Van den Berg-Huisman zegt dat haar fractie toch wel nieuwsgierig is gemaakt door de    
twee insprekers naar bepaalde aspecten die niet helemaal in het bestemmingsplan thuishoren 
maar toch wel om een oplossing vragen. Zij verzoekt de wethouder contact op te nemen of met 
het Waterschap of met andere instanties om deze vragen te bespreken, zodat er ordentelijke 
oplossingen kunnen komen voor diegenen die het betreft. De zorg die de heer Woldering heeft 
over de overstort op zijn land, kan zij delen. Het Waterschap moet volgens de kaderrichtlijn 
water er voor zorgen dat dit in de toekomst helemaal niet meer gebeurt. Zij wacht de reactie van 
de wethouder af. 
 
De heer Stel vindt het jammer dat als je als overheid dergelijke maatregelen neemt, in dit geval 
is het een initiatief van het Waterschap, dat de communicatie richting de grondeigenaren in het 
gebied onvoldoende is geweest. Hij denkt dat het juist verstandig is om zorgvuldig met de 
grondeigenaren en de bewoners in dat gebied te overleggen om op die manier draagvlak te 
krijgen. Hij denkt dat er best wel goede oplossingen zijn, maar dat dit heel veel onwetendheid is. 
Hij vraagt het college om richting het Waterschap dit signaal duidelijk af te geven. 
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De heer Van Mombergen was er van overtuigd dat alles goed geregeld was. Nu de heer Kalk, 
mevrouw Van den Berg en de heer Stel daar vragen over stellen blijken er toch onduidelijkheden 
te zijn. Het lijkt hem verstandig dit stuk terug te nemen, omdat het geen voldragen stuk blijkt te 
zijn en de volgende vergadering dit weer te agenderen. 
 
De voorzitter zegt er vanuit te gaan dat de heer Van Mombergen geen deel uitmaakt van het 
bestuur van het Waterschap. 
 
De heer Van Mombergen antwoordt inderdaad deel uit te maken van het bestuur van net 
betreffende Waterschap. 
 
De voorzitter zegt dit nu toe te laten, maar in feite is de afspraak dat als raadsleden in een 
vertegenwoordigend orgaan zitting hebben, zij in de raad niet het woord voeren over datgene 
waar zij zelf deel van uit maken. In dit geval heeft de heer Van Mombergen min of meer een 
opmerking gemaakt richting de wethouder, maar in feite kan dit dus niet. 
 
De heer Van Mombergen antwoordt hier niet inhoudelijk op in te gaan. Hij gaat er op in dat de 
gemeente een niet voldragen stuk in de raad brengt. Hij vindt dat hij dat gewoon kan zeggen. 
Als er veel vragen zijn en als hij daardoor merkt dat de communicatie zo slecht is, dan vraagt hij 
het stuk terug te nemen zoals het hoort. We spreken over dualisme en dat spreekt de voorzitter 
erg aan en de volgende keer kan het gewoon goed onderbouwd op tafel komen. 
 
De voorzitter zegt daarin te verschillen van mening. Hij geeft vervolgens het woord aan de 
wethouder. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat hij begint met de meest verstrekkende inhoud die hieraan is 
verbonden en wel van de zijde van de heer Van Mombergen met de conclusie dat het een niet 
voldragen stuk is  en dat de communicatie zo slecht is.  
 
Bij interruptie zegt de heer Van Mombergen dat hij gedoeld heeft op de woorden van de heer 
Kalk, mevrouw van den Berg-Huisman en de heer Stel. De heer Stel heeft gezegd dat er niet 
goed wordt gecommuniceerd. 
 
De heer Stel geeft aan dat hetgeen de heer van Mombergen nu verwoordt, hij zeer zeker niet 
heeft gezegd. 
 
De heer Van Mombergen zegt alles terug te nemen. Dan is er heel goed gecommuniceerd en 
dan hoeven we het daar niet meer over te hebben. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat nu de heer van Mombergen zijn woorden heeft teruggenomen, 
zowel t.a.v. de communicatie als dat het een zeer voldragen stuk is, parkeren we dat maar even. 
Hij reageert op de insprekers. Als we het hebben over de materie, het laten ontstaan van een    
noodberging dan geeft dat ook aan dat er sprake is van noodomstandigheden of noodsituaties 
waarin daar gebruik van gemaakt zal worden. Het mag duidelijk zijn dat als de gevolgen die daar 
aan verbonden zijn daadwerkelijk waarheid worden dan is dat ook voor de mensen die daar 
onderdeel vanuit maken een niet positieve bijdrage. In dat opzicht plaatst hij heel goed de 
opmerkingen zoals die zijn gemaakt. Maar er is sprake van een noodsituatie en op dat moment 
zal er ook helder en eenduidig gecommuniceerd moeten worden.  



 
 

Notulen raadsvergadering 6 juni 2006                                                Pagina 5 van 39                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Hij weet uit het verleden dat het toen onder de vlag van de provincie is geweest dat op dat 
moment de communicatie gestroomlijnd plaatsvond. Je blijft altijd met situaties zitten, zeker als 
je een dergelijke situatie hebt waarbij je ook nog eens over de provinciegrens heen gaat. Je 
moet dan ook zorgen dat de communicatie tussen de provincies Groningen en Drenthe optimaal 
verloopt. De inbreng van de gemeenten moet daarin helder zijn. Het neemt niet weg dat wij in de 
voorfase van dit bestemmingsplan mensen in de gelegenheid hebben gesteld om daarvan 
kennis te nemen en daar hun zienswijze op in te dienen en daar is een verslag van gemaakt. Bij 
nalezing van dat verslag heeft hij de vragen die vanavond zijn gesteld niet als zodanig herkend. 
Mevrouw Koekoek heeft aangegeven dat er vragen zijn opgekomen nadat de inspraak is 
geweest en nadat de inspraaknotitie is verschenen. Hij denkt dat dat zaken zijn die we nu 
moeten parkeren en dat we moeten kijken of die vragen helder beantwoord  kunnen worden. 
Daarbij is ook de gevolgschadevergoeding, met name voor de heer Woldering, als die situatie 
zich mocht voordoen, in overleg met het Waterschap dat daarvoor verantwoordelijk is, 
opgenomen. Het is een bestemmingsplan dat het inderdaad mogelijk maakt dat in die situaties 
daar de noodberging van water kan gaan plaatsvinden. 
Het stuk dat is voorgelegd is uitvoerig en uitputtend behandeld wat de zienswijzen betreft. 
Antwoorden op nieuwe vragen kan hij vanachter de katheder niet zo uit de losse pols schudden. 
Die vragen dienen mee te worden gegeven aan het ambtelijk apparaat om in ieder geval te 
zorgen dat de antwoorden voor de insprekers gereed komen en daarvan een afschrift aan de 
raad te doen toekomen. 
 
De heer Kalk bedankt de wethouder voor de beantwoording. De voorgestelde werkwijze vindt hij 
prima. Hij vraagt echter nogmaals aandacht voor o. a. de relatie met het Waterschap, waar de 
heer Stel ook op heeft aangedrongen, om vanuit de gemeente helder aan te geven waar het 
precies om gaat, het gaat hier nog maar om voorprocedures, maar als uiteindelijk alles 
beklonken is en het nodig blijkt te zijn om van de ruimte gebruik te maken, om dan te zorgen 
voor een puik voorlichtingsplan. Hem is bekend dat bij dit soort maatregelen de provincie vaak 
het voortouw neemt, maar hij kan zich nog goed herinneren dat destijds in het gebied Zuid-
Groningen er ondanks de aansturing vanuit de provincie wel steken zijn gevallen en dat moet 
worden voorkomen. Mensen wisten gewoon niet waar ze aan toe waren en wie het commando 
go or no go gaf. Volgens hem is dat op dergelijke cruciale momenten van belang. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt graag kennis te nemen van de antwoorden die de 
ambtenaren zullen klaarmaken. Zij legt er, evenals de heer Kalk, ook de nadruk op dat het 
college in overleg treedt met het Waterschap om ook dit soort signalen als college door te 
geven. Die toezegging heeft zij nog niet mogen horen. 
 
De heer Kloos zegt in het verlengde van de heer Kalk en mevrouw Van den Berg die het steeds 
hebben over het Waterschap. Hij neemt aan dat de gemeente op een goede manier met het 
Waterschap communiceert, dus in die zin moet er geen twijfel bestaan dat er geen goede 
communicatie is. Hij denkt dat er gesprekken tussen Waterschap en gemeente hebben 
plaatsgevonden. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat waar het gaat over de relatie tussen de gemeente en het 
Waterschap men verzekerd kan zijn dat er goed overleg plaatsvindt. Daar waar wij voor de 
beantwoording van de vragen het Waterschap denken nodig te hebben zullen we daar ook in 
deze fase zeker gebruik van maken. Daarbij zullen we ook betrekken de specifieke vraag over 
de communicatie “als het geval daar is“, hoe dan gehandeld wordt.  
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Daarvoor zal aandacht worden gevraagd in de richting van het Waterschap. Dat lag al impliciet 
opgesloten in zijn verhaal. Hij zegt graag toe dat het college daarvoor nog richting het 
Waterschap specifiek aandacht  zal vragen. Mocht daar toch onverhoopt een situatie uit naar 
voren komen die leidt tot tegenstellingen of problemen dan zal de raad daarvan direct op de 
hoogte worden gesteld. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
16 mei  2006 besloten. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht. 
 
Reeds onder agendapunt 5 besproken. 
 
7. Facetbestemmingsplan “Noodbergingsgebieden Onner- en Oostpolder, polder “Lappenvoort 

en polder het Oosterland”. 
 
Dit punt is onder agendapunt 5 Spreekrecht behandeld. 
 
8. Vaststellen verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2006.  
  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
9 mei  2006 besloten. 
 
9. Ontwerp begroting GHOR 2007. 
 
De voorzitter zegt dat er enkele tekstuele wijzigingen door mevrouw Van den Berg-Huisman zijn 
aangegeven. Deze hebben echter geen invloed op het geheel. 
 
Mevrouw Van Gelder vraagt of de verhoging van het budget per inwoner die wordt voorgesteld 
een gevolg is van de formatie-uitbreiding. Aangegeven wordt dat personele invulling nog 
achterwege wordt gelaten in verband met een fusieproces met de GGD Drenthe en de 
Regionale Brandweer Drenthe. De CDA-fractie kan zich daarin vinden. Zij zegt dat het college 
nu alvast wil opteren voor de stijging van dat bedrag. Haar fractie vindt dat wel wat te vroeg. 
 
De voorzitter antwoordt dat de vraag terecht is. We hebben te maken met de vorming van een 
veiligheidsregio waar het GHOR ook deel van gaat uitmaken. Het GHOR (Grootschalige   
Hulpverlening Ongevallen en Rampen) een organisatie die op zich prima functioneert en ook 
financieel gezond is in tegenstelling tot de GGD, waar we veel problemen mee hebben. Echter 
zij voldoen op dit moment niet aan de eisen die zijn gesteld en die ook bij een algemene 
doorlichting van de rampenbestrijding zijn gedaan. M.a.w. er is te weinig capaciteit om te 
voldoen aan de eisen om bij grootschalige hulpverlening goed te kunnen functioneren. Daar is 
extra geld voor nodig. Zoals u ziet draait het altijd om geld. Tegelijkertijd kunnen we zeggen dat 
het op dat niveau gebracht moet worden en dat zijn we ook verplicht. Dat betekent dat de 
gemeenten daarin bijdragen moeten gaan leveren. Daar is op zich niets mis mee, maar als je nu 
op voorhand zegt vul die formaties maar allemaal in, terwijl je ook bezig bent met een 
herschikking van taken binnen die veiligheidsregio dan geef je in feite alles al weg. Er is dus 
gezegd dat we dat geld wel beschikbaar willen stellen, maar niet zomaar om daar drie 
formatieplaatsen mee in te vullen. 
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Het college heeft gemeend dat dat functioneel moet gebeuren. Dat is het voorbehoud, dat als de 
raad met het voorstel instemt, hij ook bij de begrotingsbehandeling van de GHOR zal maken. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
23 mei  2006 besloten. 
 
10. Jaarrekening  2005. 
 
De heer Kalk heeft een paar opmerkingen. In de eerste plaats is de mens vaak geneigd om het 
mindere te betrachten en het meerdere niet te bedenken, maar hij en zijn fractie vinden ook dat, 
in navolging van vorige jaren, wij met deze jaarrekening een goed verzorgd document hebben 
gekregen. Bij eerdere documenten in de cyclus heeft zijn fractie opgemerkt dat er een positieve 
wil is ook binnen het apparaat, bij dit soort producten het zo goed mogelijk te doen. Het kan altijd 
beter en daar komt hij straks nog wel op terug. Die cyclus draait goed met ook een positieve 
verklaring van de accountant erbij. Dat staat ook in het persbericht, dus dat hoeft hij niet te 
herhalen. Er zijn nog wat opmerkingen van Deloitte, welke hij niet punt voor punt bij langs zal 
gaan. Hij neemt aan dat de gemeente daar goede nota van neemt. Er is ook een soort lijstje bij 
gemaakt, waarin wordt aangegeven wat men met die reacties doet. Hij vraagt zich wel af of dat 
ook niet meer in een wat strak tijdpad moet worden gezet. Je kunt zeggen de accountant heeft 
gelijk, dat moeten we ook doen en dat hebben we zelf ook wel eens gevonden, maar het gaat 
wel om belangrijke dingen. Hij kan zich voorstellen dat we zeggen dat we dat binnen drie 
maanden voor elkaar willen hebben. Hij gaat al die punten niet noemen. Maar hij zou het wel 
aardig vinden dat die twee kantjes van dat A-4tje werden voorzien van een tijdsindicatie. Hij zegt 
waarom. We hebben ook een toezegginglijstje voor punten die hier in de raad aan de orde 
komen. Het werkt al een tijdje, maar voor sommige punten zijn we al twee jaar verder en dan 
staan ze nog op het lijstje. Dat is volgens hem niet echt opbeurend. Hij zou graag aan de 
wethouder willen vragen daar een tijdpad bij te maken, dan kan de raad dat later controleren. 
Hij noemt een drietal dingen uit de rapportage zelf. Op gegeven moment geeft de accountant 
ook aan om bij de milieustraat c.q. milieustromen per maand tot een cijferbeoordeling te komen. 
De accountant zegt dat en ook intern zegt het apparaat dat. Zijn vraag is of dat ook lukt. Je kunt 
het wel willen, maar dat betekent wel dat je je analyse moet intensiveren zodat je die gegevens 
maandelijks beschikbaar hebt om snel de vinger bij de pols te houden. Bij de uitgangspunten 
voor de grondexploitatie is gezegd dat je dat eigenlijk wat preciezer moet doen met een verlies- 
en winstrekening en -neming en dat je daar mogelijk ook wat nadere voorwaarden voor op 
papier moet stellen. Daarvan zegt hij het een belangrijk punt te vinden, maar kunnen wij als raad 
daarover ook nog iets tegemoet zien. Tenslotte maakt hij een opmerking die hij gehaald heeft uit 
de bijgeleverde rapportage over het grondbedrijf. Het gaat in het algemeen over de vraag hoe 
de opwaardering en de waardering van gronden plaatsvindt. Ook in de accountantsverklaring 
wordt gezegd dat er eigenlijk richtlijnen voor ontbreken. Hij vindt dat op zich een belangrijke 
opmerking. Zo’n opmerking moet je niet in berusten. Hij vindt dat door het college met nadere 
voorstellen zou moeten worden gekomen, waar de raad weer een reactie op kan geven hoe de 
methodiek dan nader verfijnd wordt. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat het college ons het jaarverslag van 2005 heeft aangeboden met het 
verzoek hiermee in te stemmen. Een lijvig rapport, gevuld met enorm veel cijfers en een 
toelichting op die cijfers. Ter aanvulling heeft het college een brief geschreven met de 
belangrijkste punten uit het jaarverslag 2005.  
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We hadden al de begroting voor 2005,  de Voorjaarsnota nota 2005, de Einde Jaarsnota 2005 
en nu ook nog het verslag met bevindingen van de accountant. Al deze informatiebronnen 
tezamen geven ons als raadsleden informatie over de financiële positie van de gemeente. Het 
geeft een beeld van de Inkomsten en uitgaven, over zekerheden en onzekerheden, over 
ambities per beleidsterrein en over vrij besteedbare versus al bestemde gelden, en over de 
risico’s waar we mogelijk als gemeente mee te maken krijgen. Alleen de opsomming hiervan 
kost haar al bijna een minuut en als ze het papier opstapelt is het een cm of 3, 4 en dan heeft zij 
het nog redelijk samen ingeschat en het is niet geschreven in Jip en Janneke taal, dus het is 
echt werk om er doorheen te komen. 
 
U voelt het al aankomen, de VVD-fractie is groot voorstander van vereenvoudiging van deze 
financiële stukken. Vereenvoudiging leidt niet alleen tot een veel lagere belasting van het 
ambtelijk apparaat (dat al deze stukken keer op keer moet voorbereiden, samenstellen, 
reproduceren en distribueren) maar ook dwingt een vereenvoudiging van deze stukken het 
college om deze enorme brei van gegevens -veel duidelijker dan nu het geval is- om te zetten in 
hapklare informatiebrokjes zodat wij als raadsleden onze controlerende taak eenvoudiger en in 
veel minder tijd zouden kunnen uitvoeren. 
 
De gemeente Tynaarlo is een miljoenenbedrijf; een omzet van zo’n 127 miljoen euro, levering 
van ruim 600 verschillende producten en diensten. En dit alles komt tot stand door ruim 200 
mensen met elkaar te laten samenwerken, onder leiding van het college. De accountant van 
Deloitte heeft voor het jaar 2005 een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de 
getrouwheid (dwz het niet afwijken) als voor de rechtmatigheid (dwz conform de wetten). Deze 
zelfde goedkeuring, kreeg hetzelfde college ook in 2004. Dit is weliswaar wat de kritischer 
burger verwacht van een college en wat de VVD-fractie betreft ook mag verwachten. Maar ons 
college is hier voor het 2e achtereenvolgende jaar ook daadwerkelijk in geslaagd! En dat is 
absoluut een resultaat om trots op te zijn. Felicitaties hiervoor aan het college namens de VVD- 
fractie. want dit is zeker geen algemeenheid in gemeenteland. 
 
De verklaring van de accountant, betekent overigens niet dat alles perfect is gegaan en dat we 
achterover kunnen leunen, maar we zijn binnen de foutenmarges gebleven. Dus we mogen 
juichen en tevreden zijn, maar we moeten zeker ook aandacht hebben voor de tips en  
bevindingen van de accountant om te voorkomen dat we een volgende keer net buiten die 
marges vallen. 
 
Dan inhoudelijk. We hebben een aantal zaken kunnen afleiden. Het college rapporteert over het 
jaar 2005: 
- een goede voortgang van werkzaamheden 
- er is veel aandacht voor het beschrijven van de administratieve organisatie en de interne 
controle 
- het ziekteverzuim is afgenomen 
- de afwijkingen -op programmaniveau-, tussen begroting en daadwerkelijk gerealiseerd zijn 
verklaard en beargumenteerd. 
 
 De voordelen in het afgelopen jaar zijn met name gegenereerd door: 
1. Efficiëntere inzet van eigen uren 
2. Minder inzet eigen uren, doordat niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd 
3. Vertragingen in investeringen die leiden tot voordelen in kapitaallasten 
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Een vraag die daardoor ontstaat bij de VVD-fractie is: efficiëntere inzet en een lager 
ziekteverzuim, waardoor meer uren beschikbaar zijn, in relatie tot:” er zijn minder uren gemaakt” 
doordat nog niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit leidt tot de vraag aan het college, 
waaraan zijn de uren dan wel besteed? 
 
Het resultaat. Wat is nu eigenlijk het resultaat in cijfers uitgedrukt? Resultaat voor bestemming? 
Daar staat een cijfer van 2,8 miljoen met een min ervoor. Dat lijkt niet echt prettig. Resultaat na 
bestemming? Daar staat een cijfer van 1,4 miljoen met een plus ervoor. Daar worden we al veel 
vrolijker van. Daartussen zitten de mutaties in de reserves. Wat is dan de rol van de mutaties, de 
reserves en voorzieningen hierin? 
 
Zij zegt dit een voorbeeld te vinden van rapportage en presentatie van gegevens die veel 
duidelijker zou kunnen en wat haar betreft ook zou moeten om misverstanden - zoals we de 
laatste dagen in de pers hebben kunnen lezen - te voorkomen!  
 
De VVD-fractie is zich er wel bewust van dat het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)  
ons dwingt om gegevens op een bepaalde manier te registreren en te presenteren. Maar de  
uitdaging van het college zou dan toch minimaal moeten zijn om dit om te zetten in heldere, 
eenduidig interpreteerbare informatie naar de raadsleden toe.  
Want waar gaat het om? 
 
Het college presenteert een begroting, een beschrijving van de ambities op ieder beleidsterrein 
en vraagt daarvoor budgetten aan de raad. Bij die begrotingsbehandeling moeten er keuzes 
worden gemaakt. Lastige keuzes want ook een gemeente kan haar geld maar eenmaal 
uitgeven. En die keuzes die zijn ook gemaakt en hebben tot gevolg dat er grote verschillen zijn 
in resultaat voor en na bestemming: Zij haalt even in herinnering: 
-  dotatie te doen aan de voorziening afwaardering van gronden , ter grootte van 2,2 miljoen. 
- structureel bezuinigingen door te voeren én daarvoor incidenteel een dotatie te doen uit de 
ARGI algemene reserve grote investeringen, ter grootte van zo’n 1,6 miljoen.  
- de kapitaallasten van het gemeentehuis ten laste te laten komen van de reserve nieuwbouw 
gemeentehuis, ter grootte van zo’n 1,5 miljoen. 
 
€ 2,2 miljoen plus € 1,6 miljoen plus €1,5 miljoen is € 5,3 miljoen. U begrijpt dit drukt nogal op de 
exploitatie. 
 
Met andere woorden, het resultaat voor en na bestemming kan niet los van elkaar worden 
geïnterpreteerd, simpelweg omdat in de begroting beide aan elkaar gekoppeld zijn en in 
gezamenlijk verband keuzes zijn gemaakt. Door ons als raad dus! 
 
De enige vergelijking die wij kunnen maken is het verwachte resultaat (begroting) versus het 
gerealiseerde resultaat. En dan komen we tot de conclusie dat het resultaat € 1,4 miljoen 
positiever is dan dat we vooraf hadden verwacht. En dat is hoe dan ook natuurlijk goed nieuws. 
Immers ook een minder groot verlies is een positief resultaat. 
 
De reserves. 
Bij de besprekingen over de eindejaarsnota was er onduidelijkheid over de omvang van het 
reservepotje grote investeringen. 
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Uit nadere analyses heeft zij geconcludeerd, dat er weliswaar een bedrag staat van ruim € 4 
miljoen, maar dat dit bedrag al bijna geheel bestemd is en dus niet meer vrij besteedbaar als 
reserve voor grote investeringen. Het resterende vrije deel is slechts zo’n € 350.000. Daarmee 
handhaaft zij de eerder uitgesproken vraag aan het college om  bovengemiddelde aandacht te 
hebben voor de ontwikkeling van dit reservepotje. Dit is immers het enige potje dat wij vrij 
beschikbaar hebben voor nieuwe grote investeringen. En voor een miljoenenbedrijf als de 
gemeente Tynaarlo is dit toch wel minimaal.  
 
Om risico’s te kunnen dekken is het van belang een buffer te hebben. Maar hoeveel  zouden we 
nodig hebben als buffer? Geconcludeerd kan worden dat wij onze risico’s wel benoemen, maar 
nog niet hebben gekwantificeerd. De algemene lijn is dat structurele lasten en tegenvallers 
gedekt moeten worden uit structurele dekkingsmiddelen. En uit een analyse van onze risico’s 
blijkt ook dat wij als gemeente zowel structurele als incidentele middelen hiervoor nodig zullen  
hebben. 
We hebben onze buffer voorlopig gesteld op € 10 miljoen. Maar wat zegt dit cijfer als we geen 
idee hebben van de omvang van de risico’s? Het zijn dan maar koude getallen. Er kan nu 
immers geen vergelijking worden gemaakt tussen het risico dat we lopen en de weerstand in 
vermogen die we hebben om deze risico’s eventueel op te vangen. Is deze € 10 miljoen nu een 
onder- of een overdekking? Zij zegt geen idee te hebben. 
 
De VVD-fractie vraagt aandacht van het college voor de verdere ontwikkeling van de paragraaf 
“weerstandsvermogen en risicomanagement“, met als doel beide te kwantificeren zodat de 
cijfers tezamen een nieuwe informatiebron kunnen vormen. In de nota “weerstandsvermogen en 
risicomanagement” hebben we al een systematiek beschreven met als doel om beide te  
kwantificeren, zodat de cijfers tezamen een nieuwe informatiebron kunnen  vormen. Zij vraagt 
aan de wethouder of de  komende voorjaarsnota al een eerste indruk in kwantiteiten uitgedrukt 
geeft?  Of meer algemeen, per wanneer wordt dit kwantificeren operationeel? 
 
Uit onderzoek van de VNG blijkt dat ongeveer 10% van de gemeenten haar risico’s al 
kwantificeert. Kijkend naar de ambitieuze titel van het manifest van dit college ”Tynaarlo op kop” 
lijkt het de VVD-fractie passend om het college te vragen ook hieraan aandacht te besteden. 
 
Dan als laatste het Grondbedrijf. 
De gemeente Tynaarlo heeft enorme grondvoorraden, met een huidige waardering van € 49 
miljoen. Dit zijn gemeentelijke activiteiten met een hoog risicoprofiel. Daar is helemaal niets mis 
mee, maar we moeten ons dit wel bewust zijn.  
Jaarlijks ontvangen wij € 500.000 uit het grondbedrijf. Dat is zo afgesproken voor de komende 
10 jaar en is voor onze exploitatie ook enorm belangrijk. Echter, deze cijfers zijn niet nader 
onderbouwd.  Onduidelijk is of deze € 500.000 een reële taakstelling betreft. Inmiddels zijn er 
minder woningen gebouwd dan in kwantiteiten was voorzien. Welke complexen gaan deze 
winsten nu genereren? Denkt het college deze bijdragen de komende jaren te kunnen 
waarborgen? En zo ja, hoe dan? 
 
In 2005 is er voor € 2,2 miljoen aan gronden afgewaardeerd. De heer Kalk van de PvdA-fractie 
heeft dit ook al even genoemd. 
In het zelfde jaar zijn nieuwe gronden aangekocht eveneens zonder bestemmingsplanwijziging, 
terwijl deze gronden niet zijn afgewaardeerd. Dat lijkt inconsistent en is voor VVD-fractie 
onbegrijpelijk.  



 
 

Notulen raadsvergadering 6 juni 2006                                                Pagina 11 van 39                     
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Haar fractie verzoekt het college om op korte termijn een heldere notitie op te stellen met 
vastgestelde richtlijnen die duidelijk en eenduidig aangeven hoe gronden gewaardeerd dienen te 
worden. Én het is belangrijk om de uitgangspunten voor winst- en verliesneming van 
grondexploitaties nader uit te werken en te beschrijven. 
 
Ter afsluiting het tweede verzoek van het college. 
Dat betreft de toedeling van het resultaat, en daar kan zij erg kort over zijn. De VVD fractie gaat 
akkoord met de voorgestelde bestemming van het resultaat. 
Uiteraard wordt met belangstelling uitgekeken naar de voorjaarsnota 2006. 
Zij zegt dat het college wel zal begrijpen dat haar fractie ervan uit gaat dat de tendens van de 
accountantsverklaring zich ook in 2006 zal voortzetten. 
 
De heer Van Es zegt zich wat korter te zullen uitdrukken, hoewel de stapel documenten even  
dik was. 
Hij beperkt zich tot de Jaarrekening. We hebben allerlei mitsen en maren bij de behandeling van 
de Najaarsnota al ruimschoots aangegeven. Toen heeft hij al opmerkingen gemaakt inzake het 
Grondbedrijf o.a.dat die € 500.000 op jaarbasis niet was vastgelegd en of dat wel een redelijke 
taakstelling was. Dat gaat hij nu niet herhalen. 
Wat betreft de Jaarrekening is er in de pers duidelijk commotie geweest hoe dat allemaal tot 
stand is gekomen. Als hij de begrotingscyclus beschouwt dan is er in feite niet zo heel veel 
nieuws aan de hand. De verschillen die t..o.v. de Najaarsnota zijn aangegeven worden goed 
verklaard en zijn begrijpelijk. Het leidt bij zijn fractie niet meteen tot grote vragen. 
Gemeentebelangen is bijzonder verheugd dat de gemeente opnieuw een goedkeurende 
verklaring heeft gekregen zowel voor rechtmatigheid als voor getrouwheid. 
Wat zijn fractie nog wel heeft meegekregen tijdens de bijeenkomst met de accountant is 
inderdaad het punt van de afwaardering van de gronden. Dat wordt merkwaardig gevonden. Er 
zit weinig consistentie in op deze manier. Het kan toch niet zo zijn dat je de waarden van je 
gronden kunt gebruiken als een soort speelobject. Wil ik nu wel of geen winst presenteren. Dat 
zou heel vreemd zijn. Voor zijn fractie is dat een bijzondere gang van zaken. 
Zijn fractie kan in grote lijnen instemmen. 
 
De heer Kloos zegt dat de jaarrekening 2005 een periode is die achter ons ligt en waar zaken 
niet meer kunnen worden veranderd. In de tijd voor ons kunnen we lering trekkende uit het 
verleden, zaken veranderen. Voor ons als gemeente is deze jaarrekening een belangrijk 
document waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het gevoerde 
financiële beheer. Voor ons is de raad een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid 
van de begrotingen. Juist op basis van de jaarrekeningen en begrotingen beslissen we over de 
hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen en het wel of niet doorgaan van 
belangrijke activiteiten. Juist voor burgers zijn deze documenten belangrijk om te kunnen 
toetsen of de besteding van hun belastingsgelden en het gevoerde beleid met hun instemming 
en juist is gebeurd. 
 
Als raad kunnen we twee zaken doen: of ons er gemakkelijk van afmaken en de opmerkingen 
van de accountant, ons raadsinstrument, voor kennisgeving aannemen en hopen dat het college 
deze bevindingen en opmerkingen ter harte neemt en daarnaast dan ook nog eens kritisch de 
jaarrekening doorneemt en zaken vastlegt middels meerderheidbesluiten of moties van de raad. 
 
Dit laatste past het beste bij onze kaderstellende en controlerende taak als raad. 
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Allereerst moeten we vaststellen dat aan tien dagen, voorafgaande aan een raadsvergadering 
stukken aanwezig dienen te zijn, niet is voldaan. We zouden, als we ons zelf serieus namen, dit 
onderwerp naar een volgende raadsvergadering moeten doorschuiven.  
 
Ten tweede moeten we vaststellen, ondanks dat Leefbaar Tynaarlo bij de rekening 2004 op 28 
juni 2005 hier ook al naar had verwezen, dat er nog steeds geen M&O criterium aanwezig blijkt 
te zijn. Dit ondanks de verordening ex artikel 212 van de gemeentewet artikel 6, lid 2, waar dit is 
vastgesteld. Terecht heeft de accountant aangegeven dat gezien dat deze niet aanwezig is het 
afgeven van een rechtmatigheid zou kunnen worden onthouden. Echter, de accountant beroept 
er zich nu ten voordele van het college op, dat er volgens hen genoeg wettelijke bepalingen 
voorhanden waren om toch te komen tot afgifte van een rechtmatigheid. Voor Leefbaar Tynaarlo 
is dit onbevredigend gezien de juist in een vastgesteld M&O criterium opgenomen kaders waar 
het college zich aan dient te houden. Zo alleen kan elke afdeling één keer in de vier jaar op 
rechtmatigheidaspecten worden gecontroleerd. Leefbaar Tynaarlo vraagt de andere fracties dit 
te onderschrijven en vast te stellen dat het college conform de gedane toezegging in de raad 
van 25 oktober 2005, voor september 2006 een gedegen Nota inzake het M&O beleid de raad 
aanbiedt. 
 
Als 3e punt wil ik aangeven zwaar teleurgesteld te zijn in het niet beantwoorden van vragen die 
voor Leefbaar Tynaarlo belangrijk waren om te kunnen komen tot een positief eindoordeel over 
de eindrekening 2005. Vragen over hoeveel de gemeente had ontvangen aan gelden voor de 
langdurigheidtoeslagen en hoeveel was ontvangen eind 2005 voor extra uitkeringen voor 
mensen in de bijstand. Ook de exacte overheadkosten van de sociale dienst en hoeveel geld er 
exact is uitgekeerd. Het ambtelijke apparaat had aangegeven dat dit via het college moest lopen 
gezien de politieke lading.  
 
Na te hebben geluisterd naar de uitleg van onze accountant op de gestelde vragen van de raad, 
kunnen we vaststellen dat het college in 2005 meer heeft uitgegeven dan er is ontvangen. Dit is 
een zorgelijke ontwikkeling. Dat een en ander wordt opgevangen door het aanspreken van onze 
reserve en zo deze meer uitgaven rechtvaardigt, dan dient de raad toch alert te zijn.  
 
Ook komt er in het jaarverslag veel onzin voor als het gaat over reserves, over voorzieningen, 
over een resultaat van mutaties in reserves en een resultaat na verrekening met reserves. Er is 
volgens zijn fractie maar één resultaat en dat is het resultaat, in dit geval, het saldo tussen baten 
en lasten. Kreten als weerstandsvermogen en weerstandcapaciteit over zoiets van gerelateerde 
verplichtingen en investeringen met een economisch nut en investeringen met een 
maatschappelijk nut, klopt grammaticaal zoal niet en zet met dit soort onzin de lezer van dit 
soort stukken op het verkeerde been en leidt af waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Maar 
dat terzijde. 
 
De accountant geeft met 18 bevindingen weer waar het college verbeteringen dient aan te 
brengen. Het college heeft hierop gereageerd met een management respons waarin zij aangeeft 
op alle punten verbeteringen aan te brengen. Voor de jaarrekening van 2006, zo mogen we 
aannemen, worden alle verbeteringen ingevoerd. 
 
Verder vraagt hij om voortaan de evaluatierapporten van de productgroepen beschikbaar te 
stellen voor de raad. Met de productbegrotingen daarnaast gelegd, kan worden bepaald of is 
uitgevoerd wat is aangegeven en of er rechtmatige overschrijdingen zijn geweest. 
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Tussenrapportages zouden lopende het jaar inzicht kunnen geven of middels een raadsbesluit 
financieel bijgestuurd zou moeten worden of eventuele uitvoeringen die niet haalbaar zijn dit jaar 
te schrappen en de daarbij horende gelden via de algemene middelen te herbestemmen. 
 
Samengevat: Er dient nog veel te worden verbeterd. Hebben we niet een positief resultaat maar 
een tekort van € 2.8 miljoen en kunnen op verschillende door de accountant aangegeven 
tekortkomingen vraagtekens worden geplaatst, als we spreken over rechtmatigheid. Zijn fractie 
eist dan ook dat het college per kwartaal aangeeft wat met de 18 aanbevelingen van de 
accountant exact is gebeurd en voor september ontvangt de raad van het college een gedegen 
Nota inzake het M&O beleid. 
 
De heer Meerman zegt dat we in het Dagblad van het Noorden van afgelopen week het 
volgende kunnen lezen: “Tynaarlo heeft door een greep uit de reserves het tekort weggepoetst” 
en “dat het college op de winkel heeft gepast is volksverlakkerij”, dit volgens Leefbaar Tynaarlo. 
Hij zegt dat GroenLinks zich duidelijk wil distantiëren van deze bewoordingen. Zijn fractie vindt 
het jammer dat de gemeente Tynaarlo op deze wijze weer eens negatief in beeld is gekomen. 
Wij hebben niet kunnen constateren dat met de Jaarrekening informatie is achtergehouden of 
verdraaid. Van volksverlakkerij is in de ogen van GroenLinks pas sprake als informatie willens 
en wetens niet wordt verteld of onjuist wordt vermeld. Voor zijn fractie bevatte de Jaarrekening  
geen verrassingen. De raad heeft in het verleden bewuste keuzes gemaakt en daarin hoort ook   
het aanspreken van reserves. Ook de afwaardering van de grond is geen reden tot paniek. Er is 
sprake van verlies als de gronden voor een lager bedrag van de hand zijn gedaan. Daar is nu 
geen sprake van. Dat er richtlijnen moeten komen, zoals door een paar fracties is genoemd, kan 
zijn fractie van harte mee instemmen. 
N.a.v. het verslag van de accountant maakt hij nog een paar opmerkingen. We hebben 
wederom een goedkeurende verklaring gekregen voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid. Een hele prestatie, waarmee  wordt aangetoond dat de gemeente Tynaarlo zijn 
financiële zaken goed op orde heeft. GroenLinks heeft al vaker aangegeven dat het aantal 
programma’s te groot is. Wat zijn fractie betreft mag het aantal omlaag, Daarmee worden we 
ook gedwongen om meer op hoofdlijnen te sturen. Hij roept het college op om daaraan nu ook 
eens invulling te geven. Gedacht wordt dat daarmee de Jaarrekening zal vereenvoudigen, wat 
ook de wens van de VVD-fractie is. Hij zegt zich wel te realiseren dat daarmee het toetsen de 
komende jaren moeilijker zal worden. Cijfers zijn minder vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
GroenLinks vraagt nogmaals aandacht voor de indicatoren. De gewenste informatie is nog lang 
niet overal ingevuld. Op deze wijze blijft het toetsen van programma’s moeilijk. Zijn fractie 
betreurt het dat de niet benutte werkgelegenheidsgelden moeten worden terugbetaald. Hij 
vraagt de wethouder maatregelen te treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Dit soort 
middelen hebben we volgens zijn fractie in onze gemeente ook hard nodig. 
De fractie van GroenLinks kan akkoord gaan met de voorgestelde bestemming van het 
resultaat. 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat de CDA-fractie het college wil feliciteren met de verkregen 
goedkeurende verklaring van de accountant betreffende de Jaarrekening 2005. Evenals vorig 
jaar is het een zeldzaamheid. 
Reden voor een feestje? Wel, voor de geleverde inspanning van de organisatie, maar niet als 
we kijken naar de cijfers van de financiële situatie. Ja, er was weliswaar een overschot, echter 
kon dit gerealiseerd worden door intering op de reserves. Uiteraard had de raad zijn 
goedkeuring hieraan verbonden. 
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Nadrukkelijk merkt zij op dat het de gehele raad was die goedkeuring had gegeven aan de 
begroting 2005. De bevolking, zo was de redenering, zou de eerste jaren nog niets van de 
bezuinigingen hoeven te merken en de reserves konden zo weer aangevuld worden, zo 
spiegelde het toenmalige college ons voor. Toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen, de 
strijd om de meeste stemmen barstte los. Er werd heel goed geluisterd naar wat de bevolking wil 
of niet wil. Wat de CDA-fractie zich nu afvraagt is, of de bevolking zo’n financiële positie zeker 
gelet op de toekomst wel wenste, nu de verkiezingsbelofte “geen uitbreiding Vriezerbrug, geen 
woningbouw op de Zuid-es en andere kwetsbare gebieden” gestalte moet krijgen. 
Wat haar fractie zich afvraagt is: Hoe gaat het college de boodschap van financiële vertaling van 
de verkiezingsbelofte nu met de bevolking communiceren?  
 
Zij neemt nog enkele punten nader onder de loep. 
In de aanbiedingsbrief, op pagina 2, onder Verklaring van dit hogere resultaat, spreekt het 
college van een correctie van een dubbele dotatie aan de Algemene Reserve Grote 
Investeringen (ARGI) van € 594.000,-.  
De vraag is: Heeft deze fout in de voorgaande jaren ook een rol gespeeld? Dit in het kader van 
de bezuinigingen? 
Hoe is het mogelijk dat deze fout heeft kunnen ontstaan en wat doet u om herhaling te 
voorkomen? 
 
Voor wat betreft de opmerkingen van de accountant over de rechtmatigheidaspecten zegt haar 
fractie dat donkere wolken zich samenpakken voor wat betreft de financiële toestand van onze 
gemeente. Immers door het bouwen van minder woningen komen er minder revenuen in het 
Grondbedrijf. Des teleurstellender is het dan ook dat Vriezerbrug in zuidwaartse richting 
voorlopig niet in exploitatie wordt genomen. De financiële reserves zouden snel aangezuiverd 
kunnen worden. 
Verder is de ontwikkeling van Ter Borch een tijdbom onder het Grondbedrijf. Er zijn miljoenen 
geïnvesteerd in grondaankopen, welke de komende jaren terug verdiend moeten worden. Als de 
voorspoedige verkoop van kavels van de eerste wijken een indicatie zouden mogen vormen 
voor de rest van het gebied, moet het wel goed komen. Echter de looptijd is nog lang en zowel 
de economische barometer als de rentestand vormen geen vaste koersen. 
De jaarlijkse dotatie vanuit het Grondbedrijf aan de exploitatie moet wel verdiend kunnen worden 
door het in exploitatie nemen van de gronden voor woningbouw en bedrijventerrein. 
Zo vragen wij aandacht voor de opmerking van de accountant over de afwaardering van de 
gronden van de Zuid-es. Het niet in exploitatie nemen van deze gronden betekent een strop van 
naar schatting  € 370.000,- .  
De angst van de CDA-fractie voor de zorgelijke stand van de gemeentefinanciën is gegrond! Wij 
luiden de noodklok. Haar fractie vindt het erg dat er fracties zijn die hiervoor hun kop in het zand 
steken. Hoezo nog uitvoering van bijvoorbeeld het accommodatiebeleid? 
 
Omtrent punt 3.2.4. - overige rechtmatigheidaspecten - vraagt zij het advies over te nemen van 
de accountant om een systeem op te zetten waardoor de gemeente waarborgt dat correct wordt 
omgegaan met de Europese regels voor staatssteun. Hierdoor kunnen juiste spelregels worden 
afgesproken, waardoor duidelijk is wanneer er steun mag worden gegeven zonder dat de 
marktverhoudingen verstoord raken. 
Zij zegt dat de CDA-fractie akkoord kan gaan met de bestemming van de gelden die over zijn. 
Veel van die punten zijn al eerder aan snee geweest in de raad.  
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Voor wat betreft het boekwerk zegt zij dat het er keurig uit ziet. De verhaaltjes die bij de cijfers 
staan roepen veel vragen op maar die komen bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de 
orde. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat we kijken naar het Jaarverslag van het oude college, 
maar dat geeft niet, want hetzelfde college zit er weer om uitleg te geven, zij het in een andere 
portefeuilleverdeling. Zij vraagt of dit Jaarverslag voldoende is voor de raad om te controleren. 
De VVD-fractie heeft dat ook al duidelijk gemaakt. Er zitten wat vraagtekens bij. Het valt haar 
fractie op dat de verhalen waar het CDA over sprak soms heel uitgebreid zijn en soms heel 
minimaal, zoals bijv. reiniging waar het milieupasje niet eens wordt genoemd en Tynaarlo 
Schoon wordt niet aan de orde gesteld en bij de afdeling Groen wordt het heel uitgebreid 
behandeld. Zo mist haar fractie de eenduidigheid. Bij de cijfers ziet haar fractie bovendien 
allerlei posten die een wijziging betreffen, waarvan gedacht wordt deze bij het beheersproduct 
terug te vinden. Dit is niet het geval. Het betreft heel andere posten die ergens wel thuishoren, 
maar die eenduidigheid waarom ergens een afwijking is aangebracht vindt zij niet helder. Zij 
verzoekt het college om daar toch duidelijker aan te werken zodat het voor iedereen begrijpelijk 
is.  
 
De accountant heeft gesproken en we hebben vorige week een interessante avond 
meegemaakt. Daar kwam naar voren hoewel het resultaat dan positief is dat het eigenlijke 
resultaat voor de bestemming het meest wezenlijk is. Daar zag je iedereen van schrikken. We 
gaan € 2,8 miljoen achteruit, hoe kan dat? Dat heeft geleid tot een wel zeer zwaar aangezet stuk 
in de krant. Wij hebben er allemaal bijgezeten om inderdaad daar met elkaar toestemming voor 
te geven, maar tijdens die avond kwam duidelijk naar voren dat men zich realiseerde dat we 
toch achteruit geboerd zijn. Die € 1.4 miljoen positief komt omdat dingen niet uitgevoerd zijn 
zoals is afgesproken. Het beste zou zijn als we gewoon op € 0.- zouden uitkomen. Dan heb je 
balans kunnen vinden tussen begroting en uitvoering. 
 
Haar fractie heeft een aantal vragen gesteld en het college heeft duidelijk geantwoord op de 
onduidelijkheid die toch in de Jaarrekening zit. Zij neemt aan dat dit stuk ook onderdeel uitmaakt 
van de besluitvorming, dus daar komt het wel goed mee. 
Zij kreeg vandaag van haar steunfractielid een e-mail dat bij de reiniging de bedragen in de 
reserve of de voorzieningen worden gestopt en op de ene bladzijde is het € 261.000,- en bij de 
andere bladzijde € 271.000.- en verderop is het weer ruim € 400.000,-. Zij vraagt wat nou het 
goede bedrag is. 
Waar zij ook op gestuit is dat zijn de reserves en de voorzieningen. We hebben de Najaarsnota 
gehad en in de raad hebben we, volgens mevrouw Van den Berg eind januari, de Nota 
Reserves en Voorzieningen besproken en daar stonden voor sommige posten heel andere 
bedragen in dan welke we nu zien. 
Zij vraagt wat het college er aan gaat doen om te zorgen dat in de Najaarsnota een correct 
beeld van die reserves en voorzieningen kan komen. Sommige bedragen schelen wel een paar 
ton. Volgens haar moet dat niet mogelijk kunnen zijn. 
 
Ook bij andere fracties is de afwaardering van het Grondbedrijf al aan de orde geweest. Zij 
denkt dat die vraag vast wel beantwoord zal worden. Zij maakt nog één opmerking over Ter 
Borch. Het college stelt een financiële herijking voor. Zij heeft daar al eerder een schriftelijke 
vraag over gesteld. Wat is de reden van die financiële herijking. Heeft dat ermee te maken dat 
plan Kranenburg-Zuid pas in de toekomst gerealiseerd gaat worden. 
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Het is altijd interessant om het overzicht van 2004 erbij te halen. Het viel haar op dat het plan 
Rheeërweg in Zeijen bijna € 800.000,- zou opleveren en nu aan het eind van dit jaar levert het 
maar € 400.000,- op. Zij vraagt hoe het komt dat er in één jaar zo’n groot verschil ontstaat. 
 
Tenslotte vraagt het college aan de raad om een betere onderbouwing van de doeltreffendheid, 
want daar moeten we ook op controleren. Zij vraagt de fracties om daar in gezamenlijkheid 
invulling aan te geven, zoals er vorig jaar ook een werkgroep is geweest. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat hij als laatste er weinig aan kan toevoegen. Hij wil toch nog wat 
zeggen, want hij zit hier uiteindelijk toch ook niet voor niets. 
Hij bedankt het college voor de Jaarrekeningen en de toelichtingen erop. Hij is het met iedereen 
eens die hier vanavond heeft gezegd dat het een hele klus is en veel werk en een dikke stapel 
papieren. Toch heeft hij er veel van geleerd en hij hoopt daar in de toekomst zijn winst mee te 
kunnen doen. 
Hij zegt dat we vorige week inderdaad een fijne avond hebben gehad met de accountant en dat 
heeft ook verhelderend gewerkt. Die heeft ook vragen opgeroepen met name over het resultaat. 
Hebben we nu een positief resultaat van € 1,4 miljoen € of 2,8 miljoen negatief. Hij heeft zich 
deze week er wat in verdiept en hij is tot de conclusie gekomen dat we kunnen stellen dat we 
over het jaar 2005 een positief resultaat hebben van € 1,4 miljoen. Bij nader inzien heeft hij geen 
moeite met onttrekking voor afwaardering uit de algemene reserve calamiteiten voor wat betreft 
de gronden waarvoor nog geen bestemming was. Eigenlijk juicht hij deze gang van zaken naar 
een reële waarde toe als er geen bestemming is. Bovendien is het niet iets wat is ontsproten uit 
de koker van een of andere wethouder maar het is ten gevolge van de BBV Besluit Begroting en 
Verantwoording. Deze herwaardering heeft naar zijn gevoel ook gevolgen voor de aankoop 
krachtens de WVG. Mevrouw Hofstra heeft daar ook al op gewezen. Hij denkt dat hier grote 
zorgvuldigheid bij is vereist, want aankopen doen en binnen de kortste keren als je het echt 
goed wilt doen, gaan afwaarderen, dat is ook niet goed. Volgens hem ben je dan verkeerd bezig. 
Deze onttrekking uit de algemene reserve calamiteiten kan zijns inziens niet ten laste komen 
van de lopende exploitatierekening, De onttrokken gelden zouden ruimschoots terug moeten  
komen als er gronden verkocht gaan worden. Natuurlijk is er een risicofactor en risico is er altijd. 
Overigens kunnen we dit fenomeen, gronden die afgewaardeerd zijn tegen een uiterst lage prijs, 
zien als een stille reserve?  
De andere onttrekking voor incidentele uitgaven in de exploitatie daar is hij wat minder stellig 
over. Niet over de noodzaak daarvan, want de raad heeft hier eertijds over besloten, maar over 
de relatie tot het resultaat dat is gepresenteerd. Hij zou daar graag wat toelichting op zien. De 
eerste afwaardering kan hij helemaal verklaren, maar de tweede daarover graag nog wat uitleg. 
 
Zijns inziens behoort een complex als Zwarte Lent Zuidlaarderveen, tenminste kostendekkend   
te zijn. Hij zegt er bij het verleden hier niet te kennen en het ontbrak hem aan tijd om zich er 
verder in te verdiepen. Hij vindt dat je aan een dergelijk project toch iets moet kunnen verdienen.  
Over Zuid-es is veel te doen geweest. Het zou toch jammer zijn als een bedrag van € 370.000.- 
zou moeten worden afgeschreven. De uitleg van het college troost wel wat, maar het 
eindresultaat is geen € 370.000.- verlies, maar € 370.000.- minder winst, tenzij er op een andere 
locatie in  vergelijkbare omstandigheden meer woningen gebouwd zouden kunnen worden, Dan 
kun  je deze zaak gladstrijken. Hij is benieuwd hoe de wethouder hierop reageert. 
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Hij heeft in de stukken niet kunnen vinden wat het vrij te besteden deel van het eigen vermogen 
is. Hij vraagt of hij dat ergens  in de stukken had kunnen zien. 
Wat wij met elkaar willen en wat staat aangegeven in de Nota Reserves en Voorzieningen, dat is 
hem wel duidelijk, maar wat is er nu op 31 december 2005 concreet vrij beschikbaar. Misschien 
kan de wethouder hem verder informeren en wijzen waar hij het kan vinden. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat hij zal proberen om een aantal items die door de verschillende      
fracties naar voren zijn gebracht aan de orde te stellen en daarmee een aantal onduidelijkheden 
weg te nemen. 
Hij begint met afwaardering van gronden. Daar is kennelijk wat onduidelijkheid over ontstaan. Hij 
zegt dat als het gaat om het beleidsmatige inbedden van die afspraken dan zijn die er niet. Dat 
heeft alles te maken met die veelgenoemde BBV die ons in een bepaalde richting duwt hoe wij 
met onze begroting en de verantwoording daaromtrent dienen om te gaan en dientengevolge 
ook met het inzichtelijk maken en het duidelijk maken hoe wij er financieel voor staan. De heer 
Kloos deed daarnet wat badinerend over de term van investeringen met een maatschappelijk 
nut. Dat zijn zaken die in die BBV liggen opgesloten, waaraan wij ons moeten houden en dat 
betekent vervolgens dat het consequenties heeft voor de begroting. Zo ook dus over het 
afwaarderen van gronden. Hij wil het in Jip en Janneke taal verduidelijken.  Als er voor bepaalde 
gronden die wij in eigendom hebben en waar wij ook nog eens rente aan toerekenen en die dus 
ten laste komt van de exploitatie en als daar niet de verwachting ligt dat wij op afzienbare termijn 
iets met die gronden gaan doen welke die waardestijging kan opbrengen, dan dienen wij die 
gronden af te waarderen tot de werkelijke waarde op dat moment. 
T.a.v. de Vriezerbrug heeft het college gemeend dat op basis van het Manifest zoals dat door 
het college is verwoord, daar dus uit voortvloeit dat dit niet het geval is en dat de zaken dus 
afgewaardeerd moeten worden. Als het vervolgens gaat om de planontwikkeling in het 
Structuurplan Vries-Oost dan is het college wel degelijk van plan om daar op termijn en 
gefaseerd, conform de bespreking met de raad en de wensen die door de raad zijn geuit, om 
daar een concrete uitwerking van te maken en te zorgen dat daar woningbouw gerealiseerd kan 
worden eventueel in combinatie met andere functies, wat allemaal nog voorbereid moet worden. 
Het college heeft wel degelijk de intentie om daar iets te gaan doen en dus waarderen we die 
gronden ook niet af. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Van den Berg-Huisman dat de wethouder een aantal keren in zijn 
verklaring stelt dat hij afwaardeert als er geen bestemmingsplanverandering is. Zij zegt dat hij 
dat criterium dan wel heeft gebruikt. Nu hij dat zo heeft uitgelegd, merkt zij op dat er voor Vries-
Oost nog geen bestemmingsplanverandering is. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat mevrouw Van den Berg hem dat niet heeft horen zeggen en hem nu 
woorden in de mond legt. 
 
Volgens mevrouw Van den Berg-Huisman staat het in de verklaringen die op schrift staan en 
daar gaat zij even op in. De wethouder heeft het over afzienbare termijn, maar in de stukken 
staat dat zolang er geen bestemmingsverandering is moeten we dat gewoon afwaarderen. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat als er een bestemmingsplanverandering is dan kun je pas iets op 
het moment dat het bestemmingsplan onomkeerbaar is geworden. Dan gaan we een heel ander 
traject in. 
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Op moment dat wordt voorzien dat er wel degelijk tot een bestemmingsplanwijziging en 
bestemmingsverandering wordt overgegaan en die discussie in de raad ook is gevoerd, heeft 
het college er het volste vertrouwen in dat wij voor die gronden op dat moment ook niet hoeven 
over te gaan tot een afwaardering. 
Mevrouw Van den Berg mag er het hare van denken, maar hij roept in herinnering het concrete 
plan afwaardering gronden ad € 2,2, miljoen hetgeen in de raad uitvoerig is besproken. Toen 
heeft hij de raad voorgehouden dat op enig moment wij daar een andere bestemming aan gaan 
geven, anders dan zijnde landbouwgronden want dat is de waarde waarop het dan wordt 
afgewaardeerd, dat dan op dat moment die winst toch deze kant oprolt. Het is al eerder 
genoemd dat met het eerder nemen van winst je feitelijk al vooruitloopt op dat die gronden zo 
veel meer waard worden dat je nu de rentetoerekening al in de begroting kunt laten lopen. Dat is 
een keuze die we met elkaar maken. 
 
Mevrouw  Van den Berg-Huisman zegt dat omdat de wethouder precies weet wat er staat zij 
hem moet confronteren met bladzijde 61 waar staat: de gronden waarvan het bestemmingsplan 
nog niet is gewijzigd heeft dus een agrarische waarde. Dat is voor haar helder. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat mevrouw Van den Berg hem nu met een tekst om de oren 
slaat. Hij geeft hier een uitleg. Als de raad daar anders over denkt en dat alles weer 
afgewaardeerd moet worden dan verwacht hij een voorstel van mevrouw Van den Berg waarvan 
hij verwacht dat het op weinig steun mag rekenen. Volgens hem brengt dat onze financiële 
positie in deze gemeente ernstig in gevaar. 
 
Een ander onderdeel is de € 500.000.- uit het Grondbedrijf in hoeverre dat met alle wijzigingen 
die op touw staan om daar eventueel van af te wijken. 
Vanmorgen is in de voorbereidingen van de Voorjaarsnota in het college daar nogmaals 
uitvoerig over gesproken en het college is ook ondanks die gewijzigde omstandigheden waar het 
gaat om uitbreiding van woningbouw en uitbreiding van bedrijfsterreinen er nog steeds van 
overtuigd dat die € 500.000.- wordt gehaald. Dat betekent evenwel dat er vaart gemaakt moet 
worden met het opzetten van een goed geoutilleerd grondbeleid en ook een ambtelijk apparaat 
dat daarop toegesneden is. Daarvoor worden op dit moment de voorbereidingen getroffen door 
wethouder Frieling. Op zeer afzienbare tijd zal de uitkomst daarvan naar de raad  komen. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Kloos of de wethouder er mee aangeeft dat de “privatisering” van 
het Grondbedrijf er toch wel aan komt? Hij zegt de ogen niet in de zak te hebben, dus in die zin 
hoort hij ook nog wel eens wat. Dan blijkt dat mensen al druk doende zijn met het opzetten 
ervan. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat dat klopt. We hebben het dan niet over een  privatisering, 
maar over een interne verzelfstandiging van het Grondbedrijf. Juist vanwege het feit dat het 
Grondbedrijf een belangrijke financiële component vormt in onze exploitatie en onze begroting, 
heeft het college gemeend dat wij alles in het werk moeten stellen om die afweging waar het 
gaat om het aankopen, verkopen en in ontwikkeling nemen van gronden, je dat ook zo goed 
mogelijk doet binnen de kaders die gegeven zijn vanuit Ruimtelijk Ordeningsbeleid. Dat is het 
spel dat nu goed op de kaart gezet moet worden en als we dat goed doen dan is het college er 
van overtuigd dat die € 500.000.- nog steeds ieder jaar opgehoest kan worden. 
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De heer Kloos zegt dat de beantwoording op zich correct is en dat hij een bevestiging er van 
krijgt. Alleen snapt hij niet waarom de raad hier verder nog niets van af weet. Binnen de 
organisatie is het college natuurlijk wel gemandateerd voor een heleboel zaken en dat is correct 
want het lijkt hem een goede zaak. Maar dit soort ontwikkelingen, een soort “privatisering” van 
het Grondbedrijf, daarover hadden we als raad toch wel vroegtijdig geïnformeerd moeten 
worden. 
 
De heer Kosmeijer zegt het niet met de heer Kloos eens te zijn omdat het college niets anders   
heeft gedaan dan zorgen dat ook in de organisatiesfeer er mensen zijn aangenomen die in staat 
zijn om die taakstelling van € 500.000.- daadwerkelijk te realiseren. Hij denkt dat het volstrekt 
binnen het mandaat van het college past daar dan ook gepaste maatregelen voor te treffen. Op 
het moment dat wij klaar zijn met de hele organisatie van het grondbeleid en voor zover daar 
ook besluiten over genomen moeten worden het college er alles aan zal doen om te zorgen dat 
die € 500.000.- daadwerkelijk wordt opgehoest en als daar besluiten uit voortvloeien die door de 
raad genomen moeten worden dan is het vanzelfsprekend dat die besluitvorming aan de raad 
wordt voorgelegd. Voor zover dat niet het geval is zal het college de raad nog uitvoerig blijven 
informeren over welke stappen het college zet. 
 
De vraag die het meest is gesteld is die met betrekking tot de Reserves en de Voorzieningen en 
de resultaatbepaling vóór de uitnamen uit de reserve en de resultaatbepaling na die uitnamen. 
Daar is veel over gezegd en daar is veel misverstand over. Als het college presenteert dat wij 
een positief resultaat hebben behaald over 2005 dan is dat gebaseerd op het feit dat als wij 
zonder de BBV een resultaat zouden hebben neergelegd dan is dat na de uitnamen en de 
dotaties in de reserves en voorzieningen. Zo is dat in het verleden ook altijd aan de raad 
gepresenteerd dus daar zoeken we aansluiting bij. Wat echter dient te gebeuren is dat de 
resultaatbepaling conform de BBV-voorschriften ook voor die uitnamen en dotaties in de 
reserves en voorzieningen plaatsvindt en daar prijkt een negatieve stand. Volstrekt conform en 
dat is door sommige al aangegeven, volgens de besluitvorming in deze raad. De begroting is  
vastgesteld en er zijn separate voorstellen aan de raad voorgelegd met betrekking tot de 
afwaardering gronden. Daar is al uitvoerig over gesproken. We hebben een uitvoerige discussie 
gehad over de bezuinigingstaakstelling  die we hadden en daarvan hebben we afgesproken dat 
het verantwoord is onze reservepositie daarmee aan te tasten. Anders zouden de 
maatschappelijke effecten van die bezuinigingen op dat moment al voelbaar zijn. Het college 
was en is van oordeel dat als het in dit land weer wat beter gaat het niet zo moet zijn dat we alle 
zaken hebben afgeschaft die dan achteraf misschien toch beter hadden kunnen blijven bestaan. 
We hebben genoeg voorbeelden dat als je het een keer afserveert of afschaft dan komt het na 
één of twee jaar als het weer iets beter gaat in het land niet weer terug. 
 
De derde component is de afspraak dat uit de reserve gemeentehuis het geld wordt gehaald om 
te zorgen dat wij die reserve in veertig jaar opeten en daarmee dit gemeentehuis hebben 
afbetaald. Het is allemaal conform de besluitvorming van de raad en dat maakt inderdaad dat er 
een beeld ontstaat dat wij aanvankelijk negatief staan, maar dat is ook voorzien in het beleid dat 
het college voorstaat. Het beleid dat ook door de raad is geaccordeerd. 
 
De wethouder komt nog met een aantal collegepunten. In de richting van de heer Kalk zou hij 
graag de toezegging willen doen om de tijdsindicatie te koppelen aan het verslag van de 
accountant. Ook het college zal aangeven wanneer men denkt de zaken op te pakken. Het lijkt 
hem dat dit zo rond de zomervakanties of direct daarna bij de raad bekend moet kunnen zijn. 
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In het college is al aandacht gevraagd voor de cijfers omtrent de Milieustraat. Hij stelt voor dit 
ook mee te nemen als onderdeel van het accountantsverslag. Er is al toegezegd dat er nadere 
informatie komt t.a.v. de grondexploitatie. 
Mevrouw Hofstra heeft gevraagd om vereenvoudiging van de stukken. Het is het streven van het 
college de stukken zo eenvoudig mogelijk te maken. Hij heeft in zijn betoog al uitvoerig 
aangegeven dat het college met handen en voeten is gebonden aan voorschriften waar men niet 
altijd even vrolijk van wordt. Het maakt het leven soms erg zuur. Als we het met name hebben 
over de afwaardering van de gronden dan had het college dat liever ook achterwege gelaten, 
maar het is nu eenmaal zo en dus moeten we er naar handelen. 
Het neemt niet weg dat ook de ambitie van het college is om als we het hebben over de 
Eindejaarsnota, de Jaarrekening en het Jaarverslag om toch die twee maar weer aan elkaar te 
koppelen, zoals volgens hem de wens van de VVD-fractie is. Het lijkt het college een goede 
zaak als wordt getracht de Jaarrekening in tijd iets naar voren te halen dan kan de  
Eindejaarnota achterwege worden gelaten. Wat is daar het gevolg van? De Eindejaarsnota is 
toch net even iets minder zorgvuldig omdat deze met stoom en kokend water wordt 
klaargemaakt en dan kom je inderdaad een bedrag tegen van € 594.000.- dat dubbel is geboekt. 
Dat is uitermate jammer, maar dat heeft te maken met het feit dat het college moet zorgen dat 
die Eindejaarsnota op tafel ligt en waarschijnlijk is het dan verstandig om ook de brij aan stukken 
te beperken tot één Jaarrekening.  
Hij denkt dat er in de stukken niet zoveel vereenvoudigd kan worden hoewel je altijd moet blijven 
streven naar een zinsconstructie die in ieder geval ook redelijk eenduidig uitlegbaar is. Hij vindt 
dat het college vooral bij de aanbieding uitvoerig moet stilstaan zodat we de aanbiedingsbrieven 
als één groot document achter elkaar moeten kunnen leggen waarin het college de raad maar 
ook derden die daar kennis van nemen in feite bij de hand neemt en laat zien waar we een jaar 
geleden stonden en wat er in die tussentijd allemaal is gebeurd en wat de laatste wijzigingen zijn 
die wij doorvoeren in deze Jaarrekening of Nota. Die inspanning mag de raad in elk geval van 
het college verwachten. 
 
T.a.v. de reservepositie deelt het college de opvatting dat die reservepositie zeker niet tot 
tevredenheid stemt. Er ligt een groot beslag op. Eén van de zaken die vanmorgen in het college    
besproken zijn, is dat al die aanspraken die zijn gemaakt en die dateren soms nog uit het jaar 
1999, 2000 of 2001, dat we daarvan ook gezegd hebben: Moeten we niet eens de vraag gaan 
stellen richting het ambtelijke apparaat wat er nu gebeurt als wij dat geld gewoon terugnemen en 
in de ARGI stoppen en u bent het geld gewoon kwijt. Wat voor rampen doen zich dan in deze 
gemeente voor. Mocht dat niet het geval zijn dan moeten we misschien dat toch ten gunste van 
de reservepositie van de gemeente Tynaarlo maar eens gaan doen. Dat is een actie die is 
uitgezet mede tengevolge van discussies bij de Eindejaarsnota, nu bij de Jaarrekening en straks 
bij de Voorjaarsnota en die in ieder geval bij de Begroting opnieuw aan de orde zal komen. 
De vraag hoeveel buffer we nodig hebben is moeilijk te beantwoorden. Ook daar zijn prachtige 
discussies over te houden. Eén van de grootste risicofactoren is het feit dat we een Luchthaven  
binnen de gemeente hebben en waar we met z’n allen trots op zijn. Sommigen wat minder. Dat 
neemt niet weg dat daar een risico aan verbonden zit. Hoe groot moet je nu het risico inschatten 
dat daar daadwerkelijk een calamiteit uit voortvloeit, waaruit dan vervolgens de gemeente zou 
moeten putten uit die reservepositie. We kennen allemaal het voorbeeld wat zich in Enschede 
heeft afgespeeld. Op het moment dat een dusdanig grote ramp zich voordoet dan is geen 
enkele gemeente in staat dat risico zelf te dragen. 
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Hij pleit voor een middenweg waarin we de risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen en zo 
goed mogelijk inschatten, maar daarin niet doorschieten tot het achter de komma inschatten van 
allerlei risico en dan vervolgens bepalen wat dan de reservepositie zou moeten zijn. 
 
Er zijn ook veel vragen gesteld, waarop hij geen antwoord heeft. Als er bedragen over tafel  
gaan van is het € 261.000,  € 271.000 of € 400.000.- dan is hij niet in staat daar een afdoend 
antwoord op te geven. Het is niet zijn gewoonte er maar een slag naar te slaan. Dat soort 
vragen zou hij graag bij het ambtelijk apparaat neerleggen. Het zijn natuurlijk op zichzelf 
genomen wezenlijke vragen, want als de gepresenteerde bedragen niet kloppen zou hij dat wel 
willen weten en kan dat gecorrigeerd worden. 
 
Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de Zuid-es in relatie tot de WVG. Hij verwijst 
daarvoor naar het betoog dat hij heeft gehouden over dat het college op dit moment nog steeds 
in de volle overtuiging is dat met een goed aangestuurd Grondbedrijf het college in staat is de 
komende tien jaar € 500.000,- in de begroting te pompen. 
 
In 2e termijn zegt mevrouw Hofstra dat zij zes vragen had gesteld. 
Wat betreft de vereenvoudiging van de stukken begrijpt zij heel goed dat het college ook niet 
vrolijk wordt van de bestaande regelgeving. 
Haar fractie is groot voorstander van het naar voren halen van de Jaarrekening. Maar één stap 
verder is dat het soms ook gaat om vertaling van gegevens tot nuttige bruikbare interessante 
informatie. Dat is inderdaad de aandacht die de wethouder noemt n.l. meer aandacht voor de 
aanbiedingsbrief. Dat juicht haar fractie toe. 
Voor wat betreft de ontwikkeling van de reserves nut en noodzaak van bestemde reserves. Die 
informatie had zij. 
Waar nog geen antwoord op is gekomen is welk bedrag nu daadwerkelijk vrij besteedbaar is. 
Die vraag staat nog open. 
Wat betreft de buffer heeft zij in 1e termijn al aangegeven dat het een zeer ingewikkelde materie 
is. Haar fractie is er zeker geen voorstander van om ons daarin te laten doorschieten. Maar er 
ligt een nota met kwantiteiten en een nota over weerstandsvermogen en risicomanagement. 
Daar zit een systematiek in die voorstelt hoe we kunnen omgaan van kwalitatief naar 
kwantitatief. Zij vraagt of dit binnen de gemeente Tynaarlo operationeel kan worden. Niet ieder 
risico valt in te schatten, maar een groot deel van de risico’s is natuurlijk wel in te schatten en 
het lijkt haar niet goed om er eenvoudig voor te kiezen er helemaal niets aan te doen en het te 
houden bij een kwalitatieve beschrijving. 
Het is prachtig dat die bijdrage vanuit het Grondbedrijf gewoon blijft komen en haar fractie is 
daar zeer blij mee. 
De Nota afwaardering gronden. Daarbij verwijst de wethouder naar BBV en geeft ook aan dat 
soms de keuze wordt gemaakt om wel af te waarderen en soms wordt de keuze gemaakt niet af 
te waarderen. Dat is helder. Wat nu de aanbeveling van onze accountant was en ook nu haar 
vraag is: geef nou de richtlijnen om helder te maken wanneer je exact de keus voor het een 
maakt en wanneer exact voor het ander. Dat is voor haar niet helder. Want binnen afzienbare 
termijn en op moment dat er al een bestemmingswijziging is, dat zou een helder moment zijn, 
dan ligt er een andere bestemming op en dan kan er dus een andere waardering aan worden 
gegeven. 
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De vraag waarvoor geen aandacht is geweest is dat volgens de beschrijvingen we als gemeente 
extra uren hebben, We hebben werkzaamheden niet afgerond. Waaraan zijn die uren dan wel 
besteed. 
 
De heer Van Es zegt zich te kunnen aansluiten bij de vragen die door mevrouw Hofstra zijn 
gesteld, want die staan inderdaad nog open. 
In de 1e termijn heeft hij van diverse fracties opmerkingen gehoord over het onttrekken van de 
reserves t.b.v. het afdekken van de bezuinigingen. Dat is door ons met elkaar besloten terwijl er  
nu fracties zijn die inmiddels denken dat het anders moet. Hij ziet die voorstellen dan 
belangstellend tegemoet en wellicht krijgen we dan nog eens een kerntakendiscussie. 
 
De heer Kloos zegt dat op de door hem gestelde vragen geen antwoord is gekomen. Hij had iets 
gevraagd over M&O en over de 18 punten die als aanbeveling zijn meegegeven. Ook op zijn 
schriftelijke vragen heeft hij geen reactie ontvangen . 
Hij heeft moeten vaststellen dat er wel veel over de woningbouw in zijn algemeenheid wordt 
gesproken. Alle fracties hebben daar wel iets over gezegd. De fractie van het CDA ging daarin 
het meest ver. Die fractie gaf aan dat de begroting opgehangen is aan de woningbouw. Dat is 
een hele slechte ontwikkeling, want als de woningbouw stagneert zakt je hele begroting in 
elkaar. Hij denkt dat je daar op de een of andere manier toch een andere invulling aan moet 
geven. 
Hij blijft zitten met de afwaardering, in die zin omdat hij gevoelsmatig van mening is dat als je 
een stuk grond koopt, zoals dat aan de zuidkant is gebeurd voor € 58.000.-, en de marktwaarde 
is € 20 à € 25.000.- wordt dat met gemeenschapsgeld betaald. En op het zelfde moment komt 
het college met het verhaal om het nu af te waarderen met € 2 miljoen. Op dat moment denkt hij 
dat je een verlies van € 2 miljoen pakt. Want in de boeken gaat de waarde van de gronden met 
€ 2 miljoen naar beneden. Je kunt wel roepen dat als we dat t.z.t. gaan verkopen enz. , maar dat  
is volgens hem gebakken lucht, want je weet helemaal niet of de raad er mee instemt om daar 
bijv, industrie te realiseren. Je kunt er ook een bos van maken en daar kunnen we als burger 
dan ook nog van genieten, maar dat is een heel andere benadering dan dat je daar eventueel in 
de toekomst een industrieterrein wilt hebben, want dan kan het wat opleveren. Het kan pas wat 
opleveren als je die € 2 miljoen er weer bijtelt en dan uiteindelijk je winst gaat bepalen. 
Zijn fractie gaat niet mee met de jaarrekening. Hij geeft nog eens aan dat zeker een MO beleid 
vastgesteld dient te worden. 
 
De voorzitter vraagt om verheldering van het begrip MO. 
 
Volgens de heer Kloos is dat het criterium voor de rechtmatigheid en met MO bedoelt hij 
misbruik en oneigenlijk gebruik. 
 
Ter versterking van zijn inbreng zegt hij dat op de rechtmatigheidcontrolebeleid moet worden 
ingezet en er dienen 9 criteria’s worden vastgesteld. Verschillende zijn er al. Om die    
rechtmatigheid te kunnen bepalen gaat het om 3 criteria. Waaronder dan het misbruik en 
oneigenlijk gebruik (MO) dient te worden vastgesteld door de raad. Het college moet daarmee 
komen. 
Dit is in 2005 al toegezegd, hij kan naar de notulen verwijzen. Het is nu een jaar later en het is er 
nog niet. Hij zou graag in september dat MO-beleid hier op tafel hebben. 
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Mevrouw Van Gelder zegt dat haar fractie blij is dat de € 500.000.- uit het Grondbedrijf voor de 
exploitatie de zorg heeft van het college. Het college zegt toe het Grondbedrijf heel goed op 
poten te zullen zetten en dat er alles aan zal worden gedaan om die € 500.000,- te verkrijgen. 
Haar fractie is nieuwsgierig hoe het college dit denkt te bereiken. Als het niet lukt hoe denkt het 
college dan dat gat te gaan dichten. 
Zij heeft nog een vraag omtrent het advies van de accountant om een systeem op te zetten dat 
het correct omgaan met de Europese Regels omtrent overheidssteun waarborgt. 
 
Mevrouw  Van den Berg-Huisman zegt dat je met deze wethouder altijd heel erg goed moet 
opletten, want soms gaat hij wel in op vragen maar dan sluit hij af en dan zijn er heel veel 
vragen niet   beantwoord. 
 
De voorzitter maakt duidelijk dat er de mogelijkheid is geweest om vragen schriftelijk in te 
dienen. Te gedetailleerde vragen staat hij nu niet toe. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt in 1e termijn een aantal vragen te hebben gesteld, waar 
de wethouder niet op ingegaan is. Een antwoord op haar vraag betreffende € 200.000,- wacht zij 
ambtelijk af. Die verschillen moeten volgens haar niet aanwezig zijn. 
Zij zegt gevraagd te hebben om wat meer eenduidigheid in de verslaggeving te laten 
verschijnen. Misschien dat met vereenvoudiging er ook meer eenduidigheid komt. Over de 
afwaardering van de gronden wordt door de wethouder heel gemakkelijk gedaan. Bij het 
Grondbedrijf staat ook weer heel vrolijk dat de gronden waarvan het bestemmingsplan nog niet 
is gewijzigd nu een agrarische waarde hebben. Als de wethouder zegt dat dat gevolgen heeft 
voor de gehele rekening dan klopt dat. Zij vindt dat de wethouder dat dan ook niet moet 
schrijven. De vraag van de accountant om daar duidelijkheid over te verschaffen lijkt haar heel 
legitiem. Momenteel zwalkt dat wat. Zij zegt een vraag te hebben gesteld over de reserves. In de 
Najaarsnota kregen wij een heel ander bedrag te zien dan nu in de Jaarrekening. Wat doet het 
college er aan om dat te verbeteren. Daar heeft zij geen antwoord op gekregen. 
Zij heeft gevraagd wat de reden is om plan Ter Borch financieel te herijken. Zij heeft aan alle 
fracties gevraagd om mee te werken aan de doeltreffendheid. Jammer genoeg heeft de 
wethouder daar niet op gereageerd. Misschien kan dat in het Presidium nog eens naar voren 
komen hoe wij daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
Leefbaar Tynaarlo heeft het M&O-beleid naar voren heeft gebracht. Zij vindt als er een 
toezegging  is geweest dan moet die door het college worden nagekomen. 
 
De heer Hoogenboom zegt beleefd genoeg te zijn om de wethouder te bedanken voor het 
beantwoorden van de vragen. Hij moet echter constateren dat de door hem gestelde vragen 
helemaal niet zijn beantwoord. Hij vindt dat niet zo erg. Het is misschien een idee, want er zijn 
vanavond zo veel onbeantwoorde vragen, om bijvoorbeeld aan de hand van de notulen de nog 
niet beantwoorde vragen in een later stadium te beantwoorden en die toe te sturen. Hij zou daar 
zeer tevreden mee zijn. 
 
De heer Kosmeijer biedt zijn excuses aan voor alle vragen die hij niet heeft beantwoord. Hij 
vreest dat er nog een aantal onbeantwoord zullen blijven. Dat is niet om zich er gemakkelijk 
vanaf te maken, maar omdat sommige vragen een dergelijk specifieke inhoudelijke vraagstelling 
hebben, waarvan hij de cijfers niet zomaar paraat heeft. Daarvoor heeft hij wel degelijk stukken 
met informatie nodig. Zijn vader zei volgens hem vroeger altijd dat zijn hoofd geen almanak was. 
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Als mevrouw Van den Berg het niet eens is met een aantal antwoorden, dan is dat wel iets 
anders dan dat hij haar vragen niet beantwoord zou hebben. Hij is niet in staat om op al die 
specifieke vragen een specifiek geformuleerd antwoord te geven. Hij heeft geprobeerd om een 
situatie te schetsen waarin het college aangeeft dat als het gaat om vereenvoudiging en 
natuurlijk ook om de eenduidigheid, dat er eigenlijk geen verschil mag zitten tussen de cijfers. 
Daar waar dat wel het geval is nodigt hij de raad van harte uit om dat te melden zodat we dat 
product kunnen verbeteren, dan wel dat het college in staat is om de raad een antwoord te 
geven. 
 
De heer Kalk zegt dat het buiten kijf staat dat de wethouder een zeer ijverig mens is. Hij heeft nu 
een prachtige handreiking gekregen van de heer Hoogenboom die heeft gezegd dat hij een 
aantal dingen ook schriftelijk mag afdoen. De wethouder heeft al onderbouwd waarom dat in de 
reden kan liggen en tevens om wille van de tijd, want er volgt nog een belangrijk agendapunt, 
laten we dit dan ook op die manier afwerken. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat hij de gemakkelijke weg zou kunnen kiezen en zou kunnen 
zeggen hier van harte mee in te stemmen. Er zit wel een ander aspect aan. Er zijn vragen 
gesteld over de uren en waaraan die worden besteed. Als wij de richting op gaan dat de 
raadsbehandeling plaatsvindt door vervolgens nog weer eens een schriftelijke beantwoording 
achteraf, dan gaan wij het ambtelijk apparaat wel erg opzadelen met een niet te overzien pakket 
werk. Vervolgens komen er weer stukken richting de raad die de helderheid niet bevorderen. Hij 
zou veel liever zien dat als er vooraf vragen zijn dat die vooraf worden ingediend, dan kan er 
helder op geantwoord worden en dan wordt de politieke discussie ook steeds interessanter, 
want dan gaat het om een aantal wezenlijke verschillen van mening die politiek in de raad 
onderling en in de richting van het college naar voren kunnen worden gebracht en 
uitgediscussieerd. 
 
De heer Kremers zegt dat hij geen woordvoerder van dit agendapunt is. Hij reageert op hetgeen 
wethouder Kosmeijer nu zegt. Hij kan zich helemaal vinden in zijn relaas, maar dan zou hij ook 
de stukken veel eerder willen hebben, waardoor je ook veel meer tijd hebt om de stukken te 
bestuderen. Als hij kijkt naar de Voorjaarsnota die over drie weken in behandeling wordt 
genomen en hij hoort de wethouder zeggen dat de Voorjaarsnota vanmorgen in het college is 
bekeken, dan is hij bang dat hij straks maar 14 dagen  heeft en dan loop je het risico dat de tijd 
te kort is om überhaupt dit soort vragen van te voren te stellen, als er maar één 
fractievergadering  tussen zit. 
 
De heer Kloos zegt dat de wethouder aangeeft dat de vragen die niet zijn beantwoord schriftelijk 
zullen worden afgedaan. 
De heer Kosmeijer interrumpeert en zegt dit niet toegezegd te hebben. 
 
De heer Kloos zegt dat hij zijn vragen schriftelijk heeft gesteld. Hij heeft daar geen antwoord op 
gekregen. Hij moet die antwoorden wel gebruiken om wel of geen goedkeuring te geven aan de 
Jaarrekening 2005. 
De wethouder heeft zelf gezegd dat er een X-aantal vragen zijn gesteld waarvan het moeilijk is 
om daar direct antwoord op te geven. Deze vragen zijn te gedetailleerd en zullen dus via het 
ambtelijk apparaat verlopen. Er is al een voorstel gedaan om de vragen via de notulen te 
reproduceren. 
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Hij gaat er vanuit dat vragen eerst beantwoord dienen te worden en dan pas kun je tot 
besluitvorming komen. Het kan best zo zijn dat door de beantwoording jouw standpunt t.o.v. de 
Jaarrekening heel anders wordt dan dat het nu is. 
Hij stelt voor om het stuk over 14 dagen vast te stellen. Als het dan bij hamerslag is, dan kan hij 
zich er in vinden. Dat lijkt hem dan correct. 
 
De heer Kosmeijer zegt met betrekking tot de herwaardering Ter Borch, dat daar in het verleden 
een uitvoerige discussie over is geweest om juist de wens uit de raad te vervullen dat af en toe 
naar de stand van zaken wordt gekeken. Mevrouw Van Gelder zei dat als je kijkt naar de 1e 
uitgifte van kavels dan ziet dat er veelbelovend uit. Dat soort elementen kun je nu ook in die 
financiële doorrekening verwerken en als je het dan hebt over de risico-inschatting dan kun je 
daar nu iets meer over zeggen dan pakweg een jaar geleden. Er is dus alle aanleiding om t.a.v. 
Ter Borch te komen tot een herwaardering. Als het gaat om de specifieke afspraak m.b.t. het 
bedrijfsterrein is dat wel degelijk een element dat je daar dan in moet verdisconteren en in moet 
meenemen. 
 
Mevrouw van Gelder heeft de vraag gesteld hoe het college denkt die € 500.000.- in te gaan 
vullen. Hij heeft gezegd dat het college daar op terugkomt met de uitwerking van het 
grondbeleid. Daarin zal die vraag ook verder worden beantwoord. Dat betekent inderdaad dat 
het college die kavels die wij tot onze beschikking hebben versneld in procedure willen brengen 
om daar ook geld mee te verdienen zodat die € 500.000.- opgehoest kan worden. Hoe gaat het 
college er mee om als het niet lukt? Het college is er volstrekt van overtuigd dat het wel lukt dus 
gaat het college zich nog niet over die vraag buigen. 
 
Hij zegt niet te weten of alle vragen nu zijn beantwoord. Vast niet. Hij hecht er aan om in de 
richting van de raad aan te geven dat er in de Jaarrekening als zodanig geen stukken zitten 
waarvan je nu zou moeten zeggen dat dat een uitstel van behandeling en afdoening van dit stuk 
in de weg zou staan. Iedere politieke afweging is natuurlijk een afweging voor de eigen partij. 
 
Met de aantekening dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo tegen het voorstel is wordt conform  
het voorstel van burgemeester en wethouders  d.d. 16 mei 2006 besloten. 
 
Band 2. 
 
11. Woonplan. 
 
Volgens de heer Kremers heeft het CDA altijd gezegd te willen bouwen op basis van behoefte. 
Die behoefte  is onder te verdelen in een interne- en externe behoefte. D.w.z. intern de behoefte 
van eigen inwoners en extern de behoefte van burgers die graag in deze gemeente willen 
komen wonen. 
De interne behoefte kan onderverdeeld worden in categorieën van starters, senioren, jonge 
gezinnen, alleenstaanden, huurders, kopers enz. 
Als we op basis van dit jaarplan kijken naar de interne behoefte, dus de behoefte van de 
inwoners van deze gemeente op dit moment, bedraagt deze voor de periode 2005-2009 per jaar 
75 woningen of te wel 300 woningen in de komende raadsperiode. Dat is over een periode van 
15 jaar een interne behoefte van ± 1000 woningen. Er is volgens het Woonplan vooral behoefte 
aan seniorenwoningen in de huursector en koopwoningen in het prijssegment van  € 250.000 tot 
€ 350.000.-.  
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Door deze woningen te bouwen creëer je een doorstroming waar ook andere categorieën weer 
van kunnen profiteren. Wat dat betreft biedt het Woonplan een helder beeld van de interne 
behoefte en kan daarvoor ook de goedkeuring van de CDA-fractie krijgen. 
Meer vraagtekens zijn er t.a.v. de externe behoefte. Dat we voor een evenwichtige opbouw van 
onze bevolkingssamenstelling ook nieuwe inwoners van buitenaf nodig hebben is wel logisch. 
Zijn fractie twijfelt daar geen moment aan. Immers, door een verdergaande vergrijzing zonder 
aanvulling van jonge gezinnen loop je het risico dat diverse voorzieningen zullen verdwijnen en 
dat de gemeente Tynaarlo dreigt te verworden tot een bejaardentehuis met groene longen ofwel 
een groene gemeente met grijze inwoners. 
Steeds meer en steeds vaker wordt getwijfeld aan de woningbehoefte zoals neergelegd in de 
Regiovisie en het Structuurplan. In plaats van een behoefte aan 60.000 woningen komt steeds 
vaker het getal 30.000 boven drijven. Een halvering dus. Hij vraagt of dat ook een halvering 
betekent van onze taakstelling? Het is wat al te gemakkelijk en wat te kort door de bocht om dat 
zo te stellen. Hij heeft al aangegeven welke argumenten er nog meer zijn om te bouwen, maar 
het blijft zaak om telkens opnieuw de behoefte te peilen en inzichtelijk te maken waarom en hoe 
veel er gebouwd moet worden. Het CDA zal dit proces in elk geval kritisch blijven volgen. 
Vandaag stellen we, wat het CDA betreft, de behoefte vast. Vooralsnog alleen misschien intern, 
maar die alleen bedraagt de komende 15 jaar al 1000 woningen. 
Regeren is vooruitzien! Er zijn diverse partijen die spreken over inbreiden, zoveel mogelijk 
inbreiden en zo weinig mogelijk uitbreiden. Maar alleen maar inbreiden op dit soort aantallen is 
vrijwel onmogelijk. U ontneemt daarmee namelijk ook de huidige bewoners het woongenot van 
een vaak ruim opgezette woonomgeving. Het college creëert daarmee te veel huizen op een te 
kleine ruimte. U loopt het risico te moeten indammen op groen, juist daar waar u wilt dat we in 
een groene omgeving kunnen wonen. Het CDA wil dan ook graag van de andere partrijen horen 
aan welke aantallen zij zitten te denken voor wat betreft de interne behoefte en waar en op 
welke wijze deze huizen dan ook gebouwd zouden moeten worden. Zijn fractie beseft terdege 
dat het stuk zoals het de raad is voorgelegd een beetje aan kracht ontnomen wordt door een 
opmerking van het college. Deze luidt: “wij hechten er aan te benadrukken dat de in het 
Woonplan genoemde aantallen en locaties voor wat betreft de nieuwbouw en herstructurering 
niet meer dan indicatief zijn. Het daadwerkelijke bouwprogramma wordt geënt op het 
Structuurplan”. Dat is één van de redenen waarom wij niet naar de externe behoefte hebben 
gekeken, maar uitsluitend naar de interne behoefte. Maar zelfs die interne behoefte is volgens  
hem al zo groot dat we meer zullen moeten doen dan alleen inbreiden. Hij hoort graag van de 
andere fracties hoe zij hier tegenover staan. 
 
De heer Kraayenbrink  maakt complimenten aan de organisatie en de wethouder. Het Woonplan 
maakt precies duidelijk wat de behoeften in onze gemeente zijn en wat dat betreft kan hij alleen 
maar zeggen: “prima werk”.  
Met gelukkig een samenvatting. Jammer dat het gevraagde A-4tje ontbreekt waarin door het 
presidium was gevraagd. Een A-4tje dat de wijzigingen t.o.v. het vorige Woonplan moest 
bevatten. Daarmee was dan direct inzichtelijk geworden welke invloed de verkiezingen gehad  
hebben op het voorliggend stuk. De PvdA heeft natuurlijk een aantal beloften gedaan. 
Positief zijn natuurlijk de nadruk op de starterwoningen, de seniorenwoningen en op de 
prestatieafspraken die gemaakt zullen worden met Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw. 
Verrassend is de insteek bij de starterwoningen -maatschappelijk gebonden eigendom- (M.G.E). 
Zijn fractie gaat er van uit dat dit het volgende betekent. Een starter kan een woning kopen, 
maar kan deze niet zonder sanctie verkopen met winst.  
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De woning blijft dus in het prijssegment waar deze oorspronkelijk in is ondergebracht. Een korte 
uitleg van het college hoe zij dit precies willen regelen lijkt hem wel op zijn plaats. 
De urgentie bij de senioren op korte termijn is een slordige 200 woningen. Op lange termijn en 
dus minder urgent, zijn dit er meer. Toch struikelt zijn fractie over de volgende zin. “60% voor 
eigen inwoners en 40% voor inwoners uit een omliggende gemeente”. Zijn fractie is duidelijk dat 
urgent is dat er 200 seniorenwoningen moeten komen voor inwoners uit eigen gemeente. Het 
uitgangspunt van de fractie van Leefbaar Tynaarlo is en blijft voor alle nieuwbouw en dus ook 
voor de eerder genoemde starterwoningen “bouwen voor eigen inwoners eerst”. Hij spreekt 
hiermee uitsluitend over nieuwbouw. Niet over de tweedehands huizen die vrijkomen. Voor 
import hebben we immers plan Ter Borch al. Dat de keuze van het college uitsluitend leidt tot 
dure woningbouw en er geen rekening wordt gehouden met sociale woningbouw voor de eigen 
inwoners die daar behoefte aan hebben is toch al niet slim te noemen. Verder geeft het plan aan 
dat de kwalitatieve vraag driemaal hoger is dan de kwantitatieve vraag. Stuur hier dan op. Het 
betreft hier namelijk onze eigen inwoners. Biedt deze mensen betaalbare kavels aan om ze zo in 
onze gemeente te houden. Gefaseerd, vraaggestuurd. Het essentiële verschil tussen het college 
en zijn fractie is het volgende. Het is een prima Woonplan wat de cijfers betreft, maar de 
interpretaties lopen toch uiteen. Nog steeds wordt er in dit plan gesproken over de import. Nog 
steeds wordt er niet gesproken over gefaseerde bouw voor de behoefte uit onze eigen 
gemeente. Vraaggestuurd. Niet een wijk van meerdere woningen uit de grond stampen om dan 
vervolgens het grootste deel te moeten verkopen aan mensen uit de omliggende gemeenten.  
Wijs nu gebieden aan, gooi de kavels in de verkoop voor eigen bewoners en kijk wat er werkelijk 
gaat gebeuren. De cijfers in het plan wijken in de praktijk vaak af van wat er theoretisch wordt 
gezegd. De uitgangspunten van zijn fractie zijn en blijven gefaseerde bouw en nieuwbouw 
uitsluitend voor eigen inwoners. Dat is de enige manier om te komen tot een restrictie op de 
woningbouw. Wat betreft de vraag richting CDA zegt hij dat inbreiden zo veel mogelijk moet 
gebeuren, zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt in de woonomgeving. Het kan natuurlijk niet 
zo zijn dat je de hele groenvoorziening weg moet vagen ten koste van het inbreiden. Waar je bij 
inbreiden heel goed aan moet denken is dat als je woningen moet vervangen deze te vervangen 
door woningen met een grotere capaciteit zoals dat ook gebeurt in andere gemeenten. Voor de 
rest denkt hij dat het duidelijk is. Als je je dan afvraagt over hoeveel woningen Leefbaar Tynaarlo 
praat, zegt hij dat zijn fractie de mening heeft dat de gemeente percelen moet aanbieden aan 
onze eigen inwoners en kijken wat er dan gebeurt. Dat is namelijk de werkelijke woningbehoefte 
die je hebt. Niet meer en niet minder. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat de heer Kraayenbrink spreekt over woningen met een 
grotere kwantiteit. Hij vraagt of daarmee hoogbouw wordt bedoeld. 
 
De heer Kraayenbrink antwoordt dat dit niet persé hoogbouw hoeft te zijn. Als je wilt bouwen in 
segmenten die betaalbaar zijn dan zou je nu ook grote woningen die niet meer voldoen, kunnen 
vervangen door kleinere wooneenheden, die veel meer aansluiten bij de behoefte aan sociale 
woningbouw of seniorenwoningen. Seniorenwoningen behoeven niet zo groot te zijn. 
 
De heer Hoogenboom zegt met veel waardering het Woonplan te hebben gelezen. Ook toen de 
behandeling werd uitgesteld had hij dit al gelezen. Bij een rondgang door het gemeentehuis, 
enkele weken geleden, heeft hij van een van de mensen het advies gehoord het Woonplan 
vooral te zien als naslagwerk. Hij denkt ook dat dat zo is. We hebben een mooie bron van 
informatie. Veel dingen zijn goed in kaart gebracht en we zouden daar wat mee kunnen.  
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In het programma van de ChristenUnie staat dat het volkshuisvestingsbeleid gestoeld dient te 
zijn op een actueel woningbehoeftenonderzoek. Het woningbehoeftenonderzoek dat er was zal 
wel veranderen, gezien de mededelingen die we in het Manifest hebben gekregen. In deze 
aanbieding staat dat het college er aan hecht te benadrukken, dan een hele lange zin, dat de 
nieuwbouw en herstructurering niet meer dan indicatief zijn. Het daadwerkelijke 
bouwprogramma wordt geënt op het Structuurplan. Zijn reactie is dat het een mooi plan is, een 
mooi boekwerk, veel informatie, maar op dit moment kan hij er eigenlijk heel weinig of niets mee. 
Hij wacht de nadere voorstellen van het college af. 
 
De heer Talens zegt dat de heer Kremers al een zin van het college heeft geciteerd uit de 
aanbiedingsbrief dat de locaties indicatief zijn. Als je dan het Woonplan gaat lezen, dan kom je 
alleen maar getallen en locaties tegen. Wat moet je dan nog lezen als het college het allemaal 
uitsluit. Maar dit terzijde. 
Als je het Woonplan bekijkt, dan is dat een heel helder en goed leesbaar verhaal. Het zijn veel 
getallen en cijfers. Als hij naar de inleiding kijkt, de stukken waarop het is gebaseerd dan komt 
hij de Regiovisie tegen met een taakstelling van 1600 woningen. Hij heeft op internet gekeken   
en daar kwam hij tegen dat de gemeenten Tynaarlo, Haren en Slochteren hoofdzakelijk moeten 
gaan voorzien in landelijke woonvormen. Er staat nergens iets over aantallen, terwijl in het 
Woonplan de aantallen eigenlijk als heilig verklaard worden. Er wordt naar het Structuurplan 
verwezen als onderlegger, terwijl zijns inziens het Woonplan eigenlijk de onderlegger van het 
Structuurplan zou moeten zijn. Er wordt ook op gewezen dat het Structuurplan in deze vorm 
eind vorig jaar al vastgesteld zou zijn. Volgens hem is dat ook niet helemaal correct. 
 
Bij het lezen van de stukken komt hij in hoofdstuk 2 t/m 4 alleen maar heel veel getallen tegen. 
Als hij er een uitpikt dan blijkt uit een enquête dat 43% van de huurders wel zou willen gaan 
verhuizen. Zegt dat wat over de kwaliteit van de woningen. Is dat misschien iets voor de 
wethouder om contact op te nemen met de woningcorporaties en te informeren of zij daar 
aandacht voor hebben of is het zo dat de buurt niet helemaal correct is. Hij vindt het namelijk 
een vrij hoog getal in relatie tot het aantal huurders dat heeft gereageerd. Bij de urgentie komt hij 
tegen dat bij de mensen van 70+ er een groot aantal is dat aangeeft te willen verhuizen. Als er 
dan bestemmingsplantermijnen zijn van ongeveer 10 jaar zijn die mensen al 80+. Voor die 
doelgroep zullen we toch op heel korte termijn wat moeten doen, anders zijn ze er helaas niet 
meer. 
Als we kijken naar de landelijke trends voor ouderen dan komt er steeds meer vraag naar 
woningen voor ouderen. Als we 20 à 30 jaar vooruit kijken, hetgeen we moeten doen als je met 
bestemmingsplannen bezig bent, dan is de grote groep babyboomers aan het eind van hun 
levenssituatie gekomen. Hij denkt dat we echt moeten gaan kijken om flexibel te bouwen. 
Flexibel bouwen betekent dat wij over 30 jaar de woningen niet alleen voor ouderen geschikt 
gemaakt hebben, maar dat iedereen er in principe kan wonen. 
 
In het Woonplan komt hij nog iets frappants tegen. De 1e keus ligt bij de grote kernen, maar als 
er gekeken wordt naar de 2e keus om te wonen zijn Vries en Zuidlaren minder aantrekkelijk dan 
de kleinere kernen in onze gemeente. Gaat de wethouder kijken of dat ligt aan het woonplezier 
of het woongenot in de kernen Vries en Zuidlaren? In hoofdstuk 5 en verder komt hij de 
beschrijving van de kernen zelf tegen. Hij vindt dat deze beschrijving meer thuishoort in het 
Structuurplan dan in het Woonplan en daar wil hij ze liever bij zien en net zoals de ChristenUnie 
al heeft gezegd in het Woonplan meer iets zien van getallen. 
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Wat de fractie van de PvdA heel belangrijk vindt is het bouwen voor ouderen en starters met een 
kleine beurs. Gevarieerd bouwen en dan echt voor de doelgroepen. Het allerbelangrijkste is, 
zoals we in de verkiezingsstrijd hebben geconstateerd, dat er permanent overleg met de 
bevolking moet zijn over bouwaantallen en bouwlocaties. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat volgens afspraak met GS het Woonplan input is voor 
het Structuurplan. Maar de getallen van het Woonplan zijn indicatief. Zij vraagt hoe we dat nu 
eigenlijk moeten verstaan. Het is al eerder aan de orde geweest, het kip of ei verhaal. Eén ding 
is wel duidelijk en dat zijn de getallen uit de Regiovisie. Daar staat 1600 nieuwe woningen en 
400 voor de herstructurering. Toch komen door de opmerking dat die getallen indicatief zijn die 
ook onder de loep van iedereen. Zijn die getallen wel zo heilig. Wat dat betreft is het interessant, 
want een aantal raadsleden heeft vorige week een bijeenkomst meegemaakt van de NIROV 
(over ruimtelijke ordening). Daar zijn de bevolkingsaantallen die achteruit gaan in Nederland o.a. 
aan de orde geweest. Een paar conclusies wil zij iedereen niet onthouden. Er wordt door diverse 
mensen gezegd dat er meer aandacht moet komen voor de leefkwaliteit. Van kwantiteit naar 
kwaliteit. Niet hoeveel woningen er gebouwd moeten worden, maar voor wie. Een bijdrage van 
de heer Wijma van de Regiovisie was ook interessant, over de getallen die door diverse bureaus 
naar voren zijn gebracht omtrent bevolkingsafname of toename. Tot nu toe wordt er voor de 
gemeente Tynaarlo uitgegaan van een toename van 0-10%. Als je dat vertaalt in de huidige 
getallen kom je uit op ongeveer 1300 woningen, maar de discussie over die bevolkingsaantallen 
is duidelijk op gang gekomen. Hij kondigde aan dat er een soort monitor-der is, een man/vrouw 
die nauwlettend in de gaten houdt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Misschien kan de 
wethouder hier meer op ingaan. Zij heeft van de desbetreffende ambtenaar dat in de directe 
toekomst daar discussies over zullen zijn. Wat de onderbouwing van die 1600 en 400 betreft 
vraagt zij zich af waar die vandaan komt. Zij heeft meerdere keren geïnformeerd, maar daar is 
nooit duidelijkheid over gekomen. Wat dat betreft geeft het Woonplan inderdaad heel veel 
cijfers, maar wat eigenlijk in 1e instantie heel belangrijk is, is de kwaliteit die gevraagd wordt. 
Inderdaad de starters en de ouderen met woningbehoeften voor kortere en langere termijn. Dan 
kom je weer bij die kwantiteit terecht. Zij denkt dat de aandacht zeer zeker naar de kwaliteit 
moet uitgaan. 
De ouderen worden geacht, als zij oud zijn, naar de grote kernen te verhuizen. Maar wat dat 
betreft vindt haar fractie het project in Zeijen interessant. Het blijkt dat mensen zo lang mogelijk 
thuis willen blijven wonen. Daar wordt mogelijkheid in een kleine kern geboden om te kijken of je 
daar dan toch huisvesting kunt organiseren voor ouderen. Gezien de kwaliteit lijkt dat haar 
fractie een goed project om dat in meerdere kleine kernen toe te passen.  
Voor de eigen behoefte is uitgegaan van 1000 woningen, maar daar kun je ook vraagtekens bij 
zetten omdat sommige voor de kortere termijn en andere voor de langere termijn zijn. 
Wat duidelijk is in het verhaal is dat er afspraken gemaakt moeten worden met de 
woningbouwcorporaties. Zij zegt twee weken geleden de euvele moed te hebben gehad om 
t.a.v. Nieuwe Akkers te vragen naar een nut- en noodzaak discussie. Zo extreem is het niet. 
Gezien de afspraken die er gemaakt moeten worden zou zij van het college willen weten welke 
mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn in de Nieuwe Akkers om hier een inhoudelijk 
vervolgverhaal van te maken. Dat zou zij van het college op een rij willen hebben. Dan kun je 
keuzes maken en dan is ook voor diegene met wie je afspraken maakt duidelijk wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. 
 
De  heer Stel zegt dat we in 2004 het krediet voor dit Woonplan beschikbaar hebben gesteld. In 
2005 hebben we vastgesteld hoe het Woonplan vorm zou moeten krijgen.  
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Zijn fractie heeft geconcludeerd dat het college goed in die opdracht is geslaagd. Het is een 
heldere uiteenzetting van de samenstelling van de bevolking en de woningvoorraad. Het gaat 
om dit moment en de verwachting van de ontwikkeling van de samenstelling van de bevolking in 
de nabije      toekomst. Het plan geeft heel duidelijk aan dat we te maken krijgen met grotere 
toename van het aantal 65-plussers, met daarbij een duidelijke taakstelling voor het aantal en 
soort te bouwen woningen voor deze categorie. Wat betreft het levensloopbestendig bouwen 
moet er volgens zijn fractie zorgvuldig worden gekeken naar de locatie t.o.v. de voorzieningen. 
Hij zegt afgelopen winter een bijeenkomst in Zeijen te hebben bijgewoond. Men is enthousiast 
om levensloop-bestendig te bouwen in Zeijen. Zijn fractie is daar wat terughoudender in omdat 
je ook de mensen bij de voorzieningen moet hebben, want anders moet je de voorzieningen 
naar Zeijen brengen. Je kunt natuurlijk van alles bedenken, maar het is gewoon praktischer om 
de mensen naar de voorzieningen te brengen en daar zorgvuldig te kijken om op die locaties 
levensloopbestendig te bouwen. 
Een ander punt van aandacht dat in het Woonplan duidelijk wordt aangegeven is de 
woningvoorraad voor gezinnen met jonge kinderen. Hij denkt dat dat zeer belangrijk is ook m.n. 
voor onze voorzieningen in de dorpen. Hij denkt daarbij aan de scholen, sportvoorzieningen, 
winkels etc. Al deze wensen kunnen we niet realiseren met alleen inbreidingslocaties. Er zullen 
ook snel keuzes gemaakt moeten worden over de nieuwe uitbreidingslocaties. Hij denkt dat we 
een duidelijke beleidslijn moeten kiezen voor analyses die gemaakt zijn in het Woonplan. Het 
aantal te bouwen woningen moet niet in deze discussie leidend zijn. Die kunnen n.l. in een 
periode van 15 jaar heel sterk fluctueren. Dit betekent wel dat we locaties moeten vastleggen en 
voorbereiden om adequaat op de vraag in te kunnen spelen. Deze discussie krijgen we dus 
straks, naar hij hoopt na de zomervakantie, bij de behandeling van het Structuurplan. Dit 
Woonplan voldoet aan de hoofdlijnen zoals wij die in 2005 hebben vastgesteld. 
Hij doet een dringende oproep aan de collega-fracties om niet te blijven hangen in discussies 
van aantallen te bouwen woningen, maar duidelijk de hoofdlijnen te kiezen en te zeggen dat 
daar en daar behoefte aan is zoals in het Woonplan staat vermeld en daar dan ook adequaat 
mee aan de slag te gaan. 
Die aantallen en die behoeften, want dat is een stukje marktwerking, die fluctueren en daar kun 
je dan adequaat op inspelen. Ook verwijst hij er naar dat we in de Regiovisie met elkaar 
bepaalde afspraken hebben gemaakt. Daarbij zijn afspraken over het maximum aantal woningen 
per gemeente. De gemeente Tynaarlo heeft ook een aantal toegewezen gekregen. Dat is niet 
alleen gebeurd om woningen toe te wijzen, maar ook om heel duidelijk naar de kwaliteit van de 
leefomgeving van de hele Regiovisie te kijken en niet alleen naar je eigen gemeente. Hij 
benadrukt dat de Regiovisie niet alleen is om woningen te bouwen, want daarnaast hebben we 
Regiopark, met dezelfde samenstelling van partijen die daar in vertegenwoordigd zijn, om ook 
met name die kwaliteit van ons gebied te waarborgen. Dat is iets wat hij toch graag wil 
benadrukken. Hij is blij met het Woonplan en sluit  zich graag aan bij de woorden van de heer 
Hoogenboom dat dit een indicatief stuk is dat je kunt gebruiken als basis om verder mee te 
werken. Hij hoopt dat het college spoedig met de woningbouwcorporaties om de tafel gaat zitten 
om een deel van die behoefte voor de nabije toekomst in te vullen. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat ook dit plan een lijvig stuk is. Dank voor de uitvoerige weergave waar 
het nu om gaat in onze gemeente. In het Woonplan staan veel getallen en deze laat ze min of 
meer voor wat ze zijn. Wat de ChristenUnie ook al zei dat we het misschien moesten zien als 
een naslagwerk. Alhoewel deze getallen wel een indicatie zijn voor de toekomstige woningbouw 
in onze gemeente. 
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Deze aantallen zijn alleen belangrijk als ze gekoppeld worden aan demografische, economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen. Mevrouw Van den Berg sprak over het NIROV. Zijzelf is 
daar ook geweest. Zij vindt het ook belangrijk dat we gaan monitoren op bevolkingsgroei. Voor 
haar fractie zijn getallen niet heilig. Niet bouwen om te bouwen is de slogan van de fractie van 
Gemeentebelangen. 
Dit Woonplan geeft goed weer waar de knelpunten liggen in de woonbehoefte van onze 
inwoners. Er is immers o.a. grote vraag naar betaalbare woningen, zowel in de koop- als de 
huursector en voor ouderen in het bijzonder. 
Voor de nodige leeftijdsopbouw is migratie in onze gemeente nodig, zodat er geen scheefgroei 
ontstaat en is tevens belangrijk voor het in stand houden van onze voorzieningen. 
De heer Kraayenbrink sprak er over dat de kavels alleen aangeboden moeten worden aan 
inwoners, dus voor eigen behoefte. Zij vraagt de heer Kraayenbrink op welke wijze hij de 
vergrijzing in onze gemeente wil tegengaan. 
De woningen die vrijkomen doordat ouderen naar aangepaste woningen vertrekken komen voor 
verschillende categorieën in aanmerking. Dus in de toekomst tijd voor een stoelendans. 
De fractie van Gemeentebelangen vindt dat de bouwopgave die we voor ogen hebben aan de 
volgende voorwaarden moet voldoen. 
- ’t Gaat vooral om de kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma, maar ook om veel 
aandacht voor de leefomgeving. 
-  Herstructurering mag niet ten koste gaan van goedkopere huurwoningen. 
- Er moet gestreefd worden naar een evenwichtiger spreiding van goedkope huur- en 
koopwoningen. 
-  Om bouwen naar behoefte te waarborgen dient naar de mening van Gemeentebelangen het 
beleid jaarlijks getoetst te worden aan een geactualiseerd Woonplan. Hierbij wijst zij nogmaals 
op de monitoring. 
 
Er is volgens haar fractie werk aan de winkel. Er dienen snel prestatieafspraken te worden 
gemaakt met de woningbouwcorporaties aangezien procedures erg veel tijd en inzet kosten. Zij 
wijst nog op de bouwplannen die we ooit zijn gestart, misschien wel 12 jaar geleden bij het Else 
v.d. Laanhuis in Eelde, welke nu eindelijk goed van start zijn gegaan. Volgens haar kunnen 
procedures woningbouw erg lang tegenhouden. 
 
Mevrouw Zuiker zegt dat GroenLinks zich over het algemeen kan vinden in de uitgangspunten 
zoals die in het Woonplan zijn verwoord. Het is een gedegen onderzoek dat ons de cijfers geeft 
over de samenstelling van de bevolking en de woonwensen. 
Wat betreft beslissingen over de genoemde aantallen en de exacte locaties van de te bouwen 
woningen, wacht haar fractie echter op het Structuurplan. 
 
Zoals wellicht bekend, zullen we in het Noorden te maken kunnen krijgen met een krimpende 
bevolking. Het is nog onduidelijk hoe deze krimp uitpakt voor Tynaarlo.  
Het is uiteraard zonde van energie, tijd, ruimte en geld om huizen te bouwen waar geen vraag 
naar is. We willen bovendien niet concurreren met omliggende gemeenten om de inwoners.  
GroenLinks wil dan ook slechts een gefaseerde woningbouw waarbij we steeds monitoren wat 
de ontwikkelingen aan de vraagkant zijn. 
Aan de stuurgroep van de Regiovisie Groningen-Assen worden regelmatig rapportages gedaan 
over waar in deze regio gebouwd wordt, welke type woningen er gebouwd worden en voor welk 
segment, waar mevrouw Van den Berg ook al over sprak. 



 
 

Notulen raadsvergadering 6 juni 2006                                                Pagina 32 van 39                     
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Het college zal kunnen beschikken over deze voortgangsrapportages. Graag zouden we zien 
dat de raad hiervan op de hoogte wordt gehouden.  
 
Daarnaast wil haar fractie de wethouder vragen bij de prestatieafspraken met woningcorporaties 
aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de nieuwe woningen, aan leeftijdsbestendig 
bouwen en zeker ook aan het energieverbruik van de woningen.  
Voor de lagere inkomensgroepen wordt de energierekening een steeds grotere kostenpost. Als 
we in het goedkopere segment constructies kunnen bedenken voor energiearme huizen, snijdt 
het mes aan twee kanten: mensen met een laag inkomen krijgen minder energielasten en het 
milieu profiteert ervan. 
 
GroenLinks zou daarom graag zien dat het college de mogelijkheden onderzoekt om betaalbaar 
én energiezuinig te bouwen.  
Zij reageert op het CDA. Haar fractie is inderdaad voor inbreiding en ook voor zoveel mogelijk   
inbreiding, maar dat betekent uiteraard niet dat alle woningbouw ook inbreiding moet zijn. 
Tenslotte reageert zij op de fractie van Leefbaar Tynaarlo. Zij spreken vaak over eigen inwoners 
eerst. De GroenLinksfractie vindt dit in dubbele zin van het woord een enge benadering. Het is 
niet dat we op een eiland wonen. Mensen verhuizen nou eenmaal tussen gemeenten. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat mevrouw Zuiker zojuist aangeeft dat GroenLinks niet zo 
beperkt wil zijn om alleen maar te bouwen voor eigen inwoners. Tegelijk zegt zij in haar bijdrage 
dat zij niet wil concurreren met omliggende gemeenten. Hij vraagt of hij daaruit op moet maken 
dat daar waar in omliggende gemeenten bijvoorbeeld gebouwd gaat worden voor jonge 
gezinnen dat dat dan niet hoeft in onze gemeente? 
 
Mevrouw Zuiker antwoordt dat je dat allemaal in de Stuurgroep van de Regiovisie Groningen-
Assen met elkaar onderling kunt bespreken. Daaraan kun je dat ook regelmatig monitoren. Het 
lijkt haar niet slim als iedereen voor de startende inwoners gaat bouwen en niemand 
bijvoorbeeld voor ouderen. Het lijkt haar handig om dat te overleggen. 
 
De heer Kremers zegt dat het antwoord helder is. Maar hij zegt dat als onze buurgemeente    
bijvoorbeeld wil gaan bouwen bij Peize en er komen daar een tig aantal woningen specifiek 
gericht op jonge mensen, jonge gezinnen. Dan trekken daar ook al die jonge gezinnen naar toe, 
want die krijgen daar de gelegenheid om een woning te kopen. Daarmee zorgt u dus, dat als u 
niet ook in de gemeente Tynaarlo bouwt, al onze jonge gezinnen naar die gemeente toe gaan, 
met het risico dat we hier geen jonge gezinnen meer overhouden met alle risico’s vandien voor 
eventuele voorzieningen. 
 
Mevrouw Zuiker antwoordt dat er maar zoveel jonge gezinnen zijn, dat het haar overdreven lijkt 
om in elke gemeente zo veel mogelijk te bouwen voor jonge gezinnen. Het lijkt haar dat je zoiets 
afspreekt. En daarom spreek je dan zoiets ook voor Peize af. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat hij graag had gezien dat voormalig wethouder Huzen hierbij ook 
aanwezig was geweest. Hij heeft niet kunnen voorzien dat het Presidium dusdanig snel zou 
reageren op de agendering van het Woonplan. Jammer, dat de heer Huzen op dit moment op 
vakantie is en op Kreta verblijft. 
De credits gaan wel goeddeels in zijn richting en vanzelfsprekend naar het ambtelijk apparaat.  
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De heer Huzen heeft als wethouder er hard aan getrokken om het Woonplan, in goed overleg 
met de beide corporaties, tot stand te brengen. Hij was uiteindelijk teleurgesteld dat de finale 
afhandeling van dit onderdeel niet meer als toegift onder zijn wethouderschap heeft kunnen 
plaatsvinden. 
Hij wil vervolgens een onduidelijkheid wegnemen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo verzocht om 
een  A-4tje. Dat A-4tje was blanco geweest. Daar had niets opgestaan. Er is n.l. niets veranderd 
aan het oude Woonplan. Hij dacht dat dat ook gecommuniceerd was. Als dat niet goed is 
gebeurd, dan maakt hij zijn excuses daarvoor. Het is de raad geweest die het Woonplan heeft 
aangehouden. Hij heeft op een gegeven moment richting Presidium aan de alarmbel getrokken 
of ze niet wilden vergeten het Woonplan te agenderen, want anders blijft het ook tot Sint 
Juttemis liggen. Dat was niet de bedoeling. Het college wil graag komen tot prestatieafspraken. 
Dat is de strekking geweest. Het college heeft in het Woonplan, dat destijds door het voormalig 
college is aangeboden, niets veranderd. 
Wat wel is veranderd en dat is niet onopgemerkt gebleven, dat wij in de aanbiedingsbrief nog 
een zinsnede hebben opgenomen dat “de aantallen en locaties zoals die in het Woonplan zijn 
neergelegd, indicatief zijn”. Die worden namelijk niet bij het Woonplan vastgesteld. De wijze 
waarop wij concreet werken is dat het Woonplan nu wordt behandeld omdat het nu klaarligt. Dat 
element ligt helder uitgewerkt en op basis daarvan kunnen we verder werken aan het 
Structuurplan. 
Het moet hem van het hart dat we niet moeten blijven hangen in de aantallen, zoals de  VVD 
ook al uitvoerig heeft aangegeven. We moeten de aantallen ook niet bagatelliseren. 
Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook om de jaartallen waarin je iets wilt gaan realiseren. 
Het moet hem echt van het hart dat het vorige college en dit college helder hebben 
weergegeven dat wij niet vastzitten aan die aantallen en ook niet vastzitten aan het jaartal, maar 
dat we daar de monitoring voor willen opzetten, zodat we kunnen kijken wat die woonbehoeftes 
zijn en waaruit ze bestaan en hoe de kavels worden versleuteld en waar ze terecht komen. En 
wat  dat betekent voor de ontwikkeling van de gemeente Tynaarlo. 
Hij zegt op basis van de discussie die hier in de raad plaatsvindt dat hij er niet aan moet denken 
dat wij op regioniveau gaan afspreken welke leeftijdscategorie en welke doelgroepen in Tynaarlo 
wel een plek krijgen, maar in Peize of de gemeente Noordenveld niet. En bijv. wel in Hoogezand 
en niet in Winsum. Dat zou wat hem betreft echt het paard achter de wagen spannen zijn en dat 
is nou net niet de bedoeling. 
Wat wij wel willen is dat de grote taakstelling die wij met elkaar hebben afgesproken kritisch 
tegen het licht wordt gehouden. Die 1600 woningen die zijn genoemd zijn voor hem ook niet 
vaststaand. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Zuiker dat de wethouder er niet aan moet denken dat dat in de 
Stuurgroep wordt afgesproken of gecoördineerd. Zij zegt dat de wethouder toch wel een 
monitoring krijgt van de Stuurgroep over wat er wordt gebouwd. Waarom denkt u dan dat we 
daar in Tynaarlo niet naar moeten kijken, we zijn toch geen eiland. 
 
De heer Kosmeijer zegt die opvatting van harte te delen. Dat is ook niet de strekking. Waar hij 
niet naar toe zou willen is dat we een discussie krijgen dat bepaalde doelgroepen hier wel 
welkom zijn en bepaalde doelgroepen niet. We kijken naar de kwaliteit van de gemeente 
Tynaarlo en we zien daarin ook een onevenwichtige bevolkingsopbouw. Daar moeten we naar 
kijken en daar hebben we in het Woonplan ook het streven neergelegd dat je eigenlijk toe zou 
moeten naar een herstel van dat evenwicht en dat betekent dat je niet alleen voor ouderen gaat 
bouwen, maar dat je ook de jonge gezinnen aan deze gemeente probeert te binden. 
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Bij interruptie zegt mevrouw Zuiker dat het haar slim lijkt als we dat een beetje in overleg doen. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat je dat natuurlijk met elkaar goed moet afspreken, maar in 
eerste instantie moet de gemeente Tynaarlo vanuit haar eigen positie aangeven waar zij de 
prioriteiten zou willen stellen en dan kom je inderdaad bij doelgroepen. Hij zegt dat het niet zo 
moet zijn dat wij plat gezegd het Orvelte in optima forma worden. De heer Kremers heeft het 
treffend verwoord: groene longen, maar grijze haren. Dat mag niet de uitkomst zijn voor onze 
gemeente. Het beleid van de gemeente Tynaarlo is er altijd op gestoeld geweest om juist te 
proberen dat evenwicht te herstellen. Daar vinden we elkaar ook, alleen het moet niet zo zijn dat 
alle 70-plussers bij de gemeente Tynaarlo ondergebracht worden. Daar zou hij zeker niet naar 
toe willen en hij wil redenerend vanuit onze eigen invalshoek die prioriteiten vaststellen en  
daarmee ga je vervolgens naar de Regiovisie. Daar treffen we elkaar absoluut. 
Als het vervolgens gaat om die Regiovisie zegt hij dat aantallen absoluut niet heilig zijn, maar er 
zijn wel afspraken gemaakt en ook zijn er rapporten verschenen over de terugloop van het 
aantal. Hij heeft in een werkgroep daarvoor expliciet aandacht gevraagd in de richting van het 
Ministerie. Het Ministerie bereidt een schriftelijke beantwoording op alle rapporten voor. De 
uitkomst daarvan zal hij de raad melden. Wat in elk geval wordt gezegd dat we niet de illusie 
moeten hebben dat de verschijnselen die er wel degelijk zijn op korte termijn tot een vraaguitval 
van woningen leidt. Op de korte en middellange termijn blijft die noodzaak om te bouwen fier 
overeind staan. Dat zou wel betekenen dat je eens naar het eindjaartal zou moeten kijken en 
dan hebben we het niet specifiek over het Woonplan, maar over het Structuurplan. Misschien 
moet je op enig moment als je al die cijfers ziet en al die ontwikkelingen tegen het licht plaatst 
dat je zegt we schuiven het nog 5 jaar naar achteren. Maar dat berekent ook dat we ook het 
omgekeerde moeten kunnen doen. Bijvoorbeeld op het moment dat er toch ontwikkelingen zijn 
die ons nopen en waarover we overeenstemming bereiken binnen dit huis dat we daarvoor 
moeten gaan bouwen zodat het jaartal dan ook wat naar voren geschoven kan worden. Dat is 
een interne politieke discussie die we steeds kunnen gaan voeren aan de hand van 
geactualiseerde gegevens over de monitoring. 
Daarmee heeft hij in feite aangegeven, kijkend naar de kwaliteit van de gemeente Tynaarlo en 
de opbouw die daar plaats vindt dat het college het er absoluut niet mee eens is om alleen voor 
de eigen bevolking te bouwen. Als we daarbij aansluiten dan versterken we de vergrijzingsgolf 
die er aan zit te komen enorm en het college wil toch proberen het evenwicht daarin te 
herstellen. 
T.a.v. het Woonplan, want hij denkt dat het toch een belangrijk instrument is, niet zozeer in de  
aantallen, niet zozeer in de locaties, maar wel dat je ziet op welke onderdelen de prioriteiten 
gesteld moeten worden, de doelgroepen, de starters en inderdaad ook de senioren, want we 
kunnen er niet omheen dat een grote groep van deze mensen in deze gemeente woonachtig is 
en dat daar in de toekomst ook op het gebied van huisvesting een specifieke vraag uit  
voortkomt. Ook de WMO discussie is daar nauw mee verweven met alle omstandigheden die 
daaraan gekoppeld zijn en de zorg die de gemeente Tynaarlo daarvoor in de toekomst 
ontwikkelt en dat je daar dan ook flink naar moet kijken als je overleg pleegt met de corporaties 
en in  je woningbouwprogramma. 
Richting mevrouw Zuiker zegt hij dat als het gaat om de duurzaamheid en de energie het college 
die opvatting van harte deelt. Zeker als je nu ziet wat er met de energieprijzen gebeurt dan zie je 
ook steeds meer een verschuiving dat de huurprijs niet zozeer de bottle-neck vormt als wel de 
energieprijs en dat zou met de huidige ontwikkeling alleen maar verder versterkt worden. 
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Aandacht voor dat aspect voor zowel de beurs van de mensen die daarin woonachtig zijn als 
ook voor het milieu zal in de uitwerking verder worden meegenomen. 
Mevrouw Van den Berg heeft aangehaakt bij het project Zeijen en de heer Stel ging daar op in in 
die zin van dat je moet oppassen dat je niet de voorzieningen naar de mensen moet gaan 
brengen. De vraag is even of dat een stelling is die je ook tot het einde toe kunt blijven 
volhouden zeker als je kijkt naar de hele WMO discussie. Je dient daar wel een afweging in te 
maken wat het betekent als je allerlei woonvormen in kleinere dorpen realiseert in combinatie 
met zorg. Ligt daar een kans? Het is in elk geval een afweging die we moeten maken op 
moment dat er een uitgewerkt plan ligt. Hij zou daar niet bij voorbaat nee tegen willen zeggen 
maar desalniettemin ook niet bij voorbaat ja. Hij denkt dat het goed is om met partijen rond de 
tafel te gaan zitten en om de kansen in elk geval goed voor het voetlicht te brengen en de wens 
die er in elk geval wel leeft in Zeijen als kans te zien om daar verder over te spreken. 
Hij zegt het te weinig te vinden als het Woonplan alleen maar als naslagwerk wordt gezien. Als 
lid van het college wil hij dit document ook gebruiken om actief in te spelen op de 
doelgroependiscussie die hier is geweest en afspraken te maken met de corporaties en de 
prestaties vast te leggen en zodra die er zijn zal de raad daarvan in kennis worden gesteld. 
 
De heer Kraayenbrink zegt dat er al verschillende keren werd gezegd dat er veel cijfers in het 
stuk staan en dat we daar toch maar geen waarde aan moeten hechten. Dat verwondert hem 
enigszins, want er wordt n.l. wel gevraagd het Woonplan vast te stellen. Gemeentebelangen 
heeft zelfs aangegeven de cijfers als indicatief te zien, dus hij neemt aan dat zij het ook niet 
kunnen vaststellen. De fractie van GroenLinks heeft aangegeven dat wij niet op een eiland 
wonen. Dat is een opmerking die hij nooit heeft gezegd. Hij heeft gezegd: nieuwbouw voor eigen 
bewoners eerst. Dat betekent dat de 2e handshuizen vrij blijven voor mensen die graag op ons 
eiland willen wonen. De fractie van de PvdA zegt dat woningbouw wel mogelijk moet zijn, maar 
na goed overleg. Hij krijgt nu wel een  beetje het gevoel dat de Zuid Es toch weer enigszins in 
beeld komt, zoals hij al heeft horen verluiden.  Hij zegt zijn hart daarvoor vast te houden. 
 
Bij interruptie zegt de heer Talens dat het niet de bedoeling is geweest om daar weer een 
opening te creëren qua bouwlocaties. In het verkiezingsprogramma hebben wij gezegd dat wij 
dat absoluut niet zouden willen. Ook niet een deel van de Zuid Es toch te bebouwen en ook niet 
gefaseerd. Zijn fractie heeft duidelijk aangegeven in Vries een fasering van woningbouw best tot 
de mogelijkheden te zien en dan alleen maar kijkend naar de woningbehoefte en absoluut niet 
via een achterweg allerlei extra bouwlocaties te gaan integreren. 
 
De heer Kraayenbrink zegt dat het duidelijk is, voor de rest verwondert hij zich dat GroenLinks 
praat over gefaseerd bouwen. Zij willen geen concurrentie met omliggende gemeenten, maar 
dat is wel een klein beetje wat in dit plan wordt gezegd. Daarom snapt hij niet dat je het dan toch 
eens kunt zijn met een plan zoals het hier voorligt. 
Richting Gemeentebelangen zegt hij dat gevraagd is hoe hij denkt om te gaan met de 
compensatie oud en jong. Door import schuif je eigenlijk het probleem door. Als je ziet dat wij 
205 jongeren per jaar kwijtraken en daarvoor komen bij ons weer 200 gezinnen en 60 ouderen 
terug. Dan schuif je het probleem voor je uit. Het zijn gezinnen met kinderen, die mensen 
worden ouder en die kinderen krijgen kinderen en vervolgens verlaten weer 205 jongeren onze 
gemeente. Wat je moet doen is dus dat je moet proberen die 205 jongeren in je gemeente te 
houden. Niet mensen aanlokken van buitenaf maar die 205 jongeren binnen onze eigen 
gemeente houden. Dus zul je extra voor starters moeten bouwen vanuit je eigen gemeente en 
vooral geen starterwoningen bouwen voor  mensen van buitenaf. 
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Mevrouw Terwal reageert en zegt dat het niet of/of is maar en/en. 
 
De heer Kraayenbrink zegt dat het bij hem geen en/en is maar of/of. Zijn fractie heeft gezegd dat 
je de jongeren in je eigen gemeente moet houden. Mensen uit de eigen gemeente hebben te 
allen tijde voorrang bij nieuwe percelen. 
Hij citeert de Telegraaf: De heer Verhagen zegt bouwen voor eigen inwoners. Een voorstel van 
het CDA. In Friesland heeft de PvdA in het verkiezingsprogramma staan: bouwen voor eigen 
inwoners eerst. Zoek op internet. Het idee is niet zo raar. Er zijn veel meer gemeenten mee 
bezig. Zelfs de landelijke politiek is er mee bezig om dit tot een mechanisme te maken om te 
kijken of dit niet tot de mogelijkheden behoort. Je moet toch een handvat hebben op een 
bepaald moment om te gaan sturen. Wil je een groene gemeente blijven dan zul je een rem op 
de woningbouw moeten zetten. Dat betekent dat je de rem er alleen maar op kunt zetten door 
voor eigen bewoners te bouwen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt ter aanvulling op de heer Kraayenbrink dat dit in de kern 
Tynaarlo al zo gebeurt, net zoals in Zeijen en Eelde. 
 
De heer Hoogenboom zegt wat moeite te hebben met de status van dit Woonplan. Dat komt dan 
door de zin over de cijfers, terwijl het de hele avond wel over cijfers gaat en dat vindt hij het 
merkwaardige in dit hele verhaal. Hij denkt dat het Woonplan vastgesteld kan worden en dan zal 
hij er ook aan meewerken. Als de zin die onderaan pagina 1 staat “het Woonplan is daarmee 
een bouwsteen voor het gemeentelijk woningbouw- en herstructureringsplan èn het Woonplan is 
input voor het Structuurplan. Volgens hem hebben we dan een verhaal waarmee we uit de 
voeten kunnen. 
 
De heer Kosmeijer haakt aan bij de discussie die de heer Kraayenbrink vlot trok daar waar het 
ging om bouwen voor eigen inwoners. Ook in deze gemeente is het te doen gebruikelijk dat als 
wij bouwen dat bij de uitgifte voorrang wordt gegeven aan mensen uit het eigen dorp, vervolgens 
uit de gemeente en spijtoptanten. Daarvoor is een regeling op basis waarvan de kavels worden 
toegewezen. Wat hem opvalt en waarvan hij zegt daar scheiden onze wegen waar het gaat om 
hoe je tegen de materie aan moet gaan kijken, dat is de opmerking van de heer Kraayenbrink 
dat wij een rem op de woningbouw moeten hebben om de groene kant van deze gemeente te 
behouden. Op zichzelf is het handhaven van die groene gemeente een stelling die iedereen 
onderschrijft, maar daar zit wel de angel als we het hebben over de Regiovisie. Wat is ons recht 
om de groene kant van de gemeente Tynaarlo hoger te waarderen dan de groene kant van 
Noordenveld. Of hoger te waarderen dan welk willekeurig ander onderdeel. Wat we hebben 
gedaan vanuit de Regiovisie is een willens en wetens traject waarin we in gang hebben gezet 
dat als we kijken naar de totale regio we daar bepaalde afspraken willen maken waar het gaat 
om de behoeftes aan woningbouw in zijn algemeenheid. Daar kunt u niet aan voorbijgaan als je 
die afspraken eenmaal in gang hebt gezet vanuit de overtuiging dat je daarmee in de structuur 
van de opbouw van de hele regio meer goed doet richting al die individuele gemeenten dan 
wanneer zij dat zelfstandig zouden gaan doen, want daar zit de meerwaarde van de Regiovisie. 
 
De heer Kraayenbrink vraagt of in het verleden niet gewoon te hoog is ingezet in de Regiovisie. 
Wij hebben natuurlijk een behoorlijke verplichting tot woningbouw opgenomen vanuit de 
Regiovisie en POP.  
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Dat zijn getallen die niet uit de lucht zijn gekomen, maar getallen die het college in het verleden 
waarschijnlijk heeft aangeboden aan de provincie: Wij gaan dat waarmaken. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat het niet aan de provincie is, maar het is de totale regio waar dit 
soort afspraken zijn gemaakt. Hij wijst er op dat als je kijkt naar de taakstelling die de gemeente 
Tynaarlo op zich heeft genomen, dat dat nog alleszins bescheiden is t.o.v. de totale taakstelling. 
Waarover overigens weer discussie plaatsvindt of die aantallen nog valide zijn op dit moment. 
Hij heeft ook gezegd dat we die discussie nog krijgen en de rapportages daarvan wijzen op dit 
moment uit dat die op de korte termijn nog steeds valide zijn en pas op de langere termijn zou 
daar eventueel wijziging in kunnen komen. Dat gaan we dus opnieuw tegen het licht houden en 
opnieuw in de afspraken verdisconteren. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kraayenbrink dat dit betekent dat hetgeen de wethouder nu zegt is 
dat er wordt gekeken naar wat we werkelijk moeten bouwen. Dat betekent dat hij van plan is om 
de cijfers desnoods negatief bij te stellen in regio en provinciaal verband. 
 
De heer Kosmeijer zegt te hebben aangegeven dat hij bereid is de cijfers bij te stellen. Dat is 
een belangrijk onderscheid tussen de opvatting van de heer Kraayenbrink dat dat negatief moet 
zijn en zijn eigen opvatting dat het bijgesteld wordt op basis van een monitor waar wij politiek 
gezien overeenstemming over bereiken binnen dit huis of wij met elkaar vinden dat die 
taakstelling bijgesteld moet worden. 
 
De heer Kraayenbrink zegt dat het duidelijk is. Het zou dus negatief kunnen zijn en de 
wethouder verwacht daar geen problemen over. 
 
De heer Kosmeijer kan niet zondermeer zeggen dat hij daar geen problemen verwacht. Dat kan 
hij niet overzien, maar als er allerlei rapporten liggen waarin wordt aangegeven dat er geen 
behoefte is aan 60.000 woningen maar slechts aan 30.000, dan moet je elkaar toch met droge 
ogen aan kunnen kijken en tegen elkaar zeggen wat gaat dat nu betekenen voor de taakstelling 
van de gemeente Tynaarlo, maar ook voor alle andere gemeenten. 
 
De heer Kalk  zegt dat het voordeel van dit Woonplan is dat het niet alleen een analyse is van 
marktgegevens van het moment waarop het is geschreven, maar het is ook een soort 
retrospectief als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Het interessante is dat als je 
de periode van 1998 tot heden bekijkt, hetgeen ook met zoveel woorden staat genoemd, je praat 
over een totale productie in de gemeente van 750 woningen over 9 jaar. Dat geeft een 
gemiddelde van 80 woningen. Op basis van natuurlijke groei geeft de analyse van het rapport 
aan dat je uitkomt op 75 woningen per jaar. Dat is bijna precies het beeld zoals dat in de 
afgelopen tien jaar is geweest. 
Hij zegt dat de voorganger in portefeuilleschap van de heer Kosmeijer wel eens de bouwpaus 
werd genoemd. Toch als je kijkt naar de afgelopen regeerperiode van 4 jaar stond die productie 
op 300 woningen. Hij vindt dat we nu niet al te veel moeten gaan schieten op allerlei getallen. 
Op langere termijn is er een vrij stabiel beeld in deze gemeente voor de woningmarktaantallen. 
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat er op de langere termijn naar de toekomst gekeken niet zo 
veel beweging in dat aantal zit. Dat kan dan betekenen dat je je prognoses voor de Regiovisie 
ook gewoon door de marktwerking naar  beneden moet bijstellen. 
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De heer Kosmeijer rondt af met de opmerking richting de heer Hoogenboom, die geciteerd heeft 
uit ons werk en waar hijzelf ook van harte achter staat dat het ook zo gelezen moet worden. Het 
is wel een belangrijke bouwsteen, vandaar de opmerking dat hij niet alleen zou willen zeggen 
dat het een naslagwerk is. Volgens hem is de bouwsteen een heel belangrijke waarmee het 
college  vervolgens in overleg zal treden met de corporaties. 
 
Met de aantekening dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo tegen is wordt conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders besloten. 
 
12. Begrotingswijzigingen. 
 
Zonder op- of aanmerkingen worden de begrotingswijzigingen conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2006 vastgesteld. 
13. Informatie uit het college / namens het college. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat iedereen een brief heeft uitgereikt gekregen via de griffier van het 
bestuur en de raad van commissarissen van de Prins Bernhard Hoeve. Een brief die vorige 
week bij het college is binnengekomen. Het voornemen van het college was om eerst de 
antwoordbrief vanuit het college ook vast te stellen om die dan in combinatie naar de raad te 
sturen. Maar gelet op het feit dat het college er kennis van draagt dat het bij de pers inmiddels 
ook bekend was, heeft het college gemeend dit zo snel mogelijk bij de raad in te brengen en te 
zeggen dat op zichzelf genomen met deze brief aan een aantal uitspraken van het college 
tegemoet wordt gekomen, waar het gaat om het tegengaan van verpaupering en ook waar het 
gaat om het gebruik van het complex als zodanig in overeenstemming met de bestemming. 
Dienaangaande is het college zeer verheugd over deze brief. De brief roept evenwel ook bij het 
college een aantal vragen op van hoe lang gaat dat dan duren. De brief nodigt ook uit voor 
overleg over het evenementenprogramma voor het komend seizoen. Het college zal een 
antwoordbrief voorbereiden en daarin zal het college vragen om tot een gesprek te komen met 
de Prins Bernhard Hoeve, de directie en de raad van commissarissen om te kijken naar de 
positie van de gemeente Tynaarlo in het vervolgtraject. Het college zou graag willen weten hoe 
lang zij inschatten dat dit zo gaat duren. 
 
De heer Van Mombergen zegt dat veel beurzen, zoals gisteren de computerbeurs, die eerder in 
de Prins Bernhard Hoeve plaatsvond nu werd gehouden in Flower Dome. Je ziet heel langzaam 
een aantal beurzen wegtrekken naar Eelde of elders. Hij zet een vraagteken welke waarde hij 
moet hechten aan voorliggende brief. 
 
14. Ingekomen stukken. 
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming. 
 
De voorzitter zegt dat er een stuk in ligt omtrent Landelijk Platform Bestrijding Ouderen-
mishandeling.  Daarover is een brief van de PvdA-fractie binnengekomen met een aantal vragen 
aan het college. Het college zal die vragen met spoed beantwoorden en dit antwoord zal 
spoedig aan de raad worden toegezonden. 
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16. Gemeenschappelijke Regelingen, 
 
Hierover is niets te melden. 
 
17. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 27 
juni 2006. 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
De griffier, 
 
 
 
 
 


