
 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 1 van 81                        
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op  
dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 
Aanwezig de raadsleden, te weten, mevrouw ir. C.H. van den Berg – Huisman, de heer H.J. 
Bolhuis, mevrouw G.B. Bomhof – Ruijs, de heer J. Brink, de dames A. E. Brinkman, T.A.M. Buis, 
de heer P. van Es, de dames J. van Gelder – van den Berg, N. Hofstra, de heren J. 
Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, P.A. van 
Mombergen, G. Pieters, R. Prins, O.D. Rietkerk, J.H. 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. 
 
Voorzitter :  de heer J. Rijpstra 
Griffier  :  mevrouw B Slofstra, plv. 
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 
aanwezigen, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de 
pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en de 
belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom. 
Hij deelt mee dat de griffier, de heer De Jong, ziek is en dat zijn plaats wordt ingenomen  
door mevrouw Slofstra. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
 

 Toegevoegd wordt agendapunt 9a Onteigening in het kader van realisering 
bestemmingsplan “Ter Borch”. 

 
De voorzitter stelt voor voorafgaand aan de agenda allereerst de interpellatie over de 
jeugdsoos in Eelde te houden. 
 
De heer Hoogenboom vraagt agendapunt 10 – Beleidsnotitie verblijfsrecreatie Tynaarlo - 
niet te  behandelen. De reden daarvan is dat de Beleidsnotitie heel erg laat bij de fractie is 
binnengekomen, gezamenlijk met de Voorjaarsnota, zodat er nauwelijks tijd was deze te 
bestuderen. Bovendien is er vandaag een uitgebreid stuk van een participant, misschien te 
laat ingediend, maar wel belangrijk. 
Omdat er een “T” is toegevoegd vraagt de voorzitter de portefeuillehouder of het voorstel 
uitstel kan leiden. 
 
De heer Frieling geeft aan dat de “T” buitengewoon belangrijk is omdat deze Beleidsnotitie 
de grondslag moet vormen voor enerzijds een bestemmingsplan en anderzijds voor 
aanvullende regelgeving die per 1 januari a.s. van kracht moet zijn omdat dan de Wet op de 
openluchtrecreatie vervalt en daarmee de daarop gebaseerde vergunningen. Er zou dan 
een bepaald vacuüm ontstaan. Als we dit punt pas eind augustus begin september 
behandelen komen we echt in grote moeilijkheden. 
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De heer Hoogenboom heeft hier begrip voor, maar stelt vast het jammer te vinden dat de 
notitie zo laat is verschenen. 
 
Mevrouw  Van den Berg zegt dat haar fractie het interpellatieverzoek niet heeft ondersteund 
omdat haar fractie vindt dat eerst de uitspraak van Gedeputeerde Staten bij iedereen 
bekend moet zijn. Naar aanleiding daarvan zouden we dan een goed debat kunnen voeren. 
Als de uitspraak bekend is zou de fractie als eerste de gegevens moeten hebben. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit daar los van staat omdat het interpellatieverzoek door een 
aantal leden van de raad is gedaan. Bij de wijziging van het reglement is afgesproken dat 
het tenminste twee fracties moeten zijn en ten minimale 5 leden. Het enige is dat het tijdstip 
waarop het wordt gehouden tijdens deze vergadering door de raad kan worden vastgesteld.  
Met als eerste het behandelen van het interpellatieverzoek wordt de agenda conform 
vastgesteld. 
 
De voorzitter zegt dat de interpellanten de fracties van Leefbaar Tynaarlo, 
Gemeentebelangen en het CDA zijn. Daarna  zal het college antwoorden bij monde van 
wethouder Kosmeijer. Vervolgens krijgen de drie partijen die het verzoek tot interpellatie 
hebben ingediend opnieuw het woord en daarna de overige fracties. Indien de raad dat 
wenst kan het college eventueel in tweede termijn nog antwoorden, hoewel dat niet 
gebruikelijk is. 
 
Verzoek tot het houden van  een interpellatie. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Kloos. 
 
De heer Kloos zegt dat de interpellatie is aangevraagd naar aanleiding van de zaken die 
zich hebben afgespeeld en misschien nog afspelen t.a.v. de jeugdsoos aan de Hoofdweg 
169 te Eelde/Paterswolde. 
Hierover is een uitvoerig document samengesteld t.a.v. de onderbouwing van die zaken die 
zijn fractie naar voren heeft gebracht. In die zin werd door D66 zojuist aangegeven de 
uitspraak af te willen wachten van de provincie. In principe ligt daar nog een zaak. Zijn 
fractie heeft gemeend het vandaag op de agenda te moeten laten plaatsen omdat dit de 
laatste, mogelijkheid is voor het zomerreces. De uitspraak van G.S. is eigenlijk niet relevant 
t.o.v. wat zijn fractie vraagt. Het gaat om een procedure. In dit geval om de wijze waarop het 
college heeft gewerkt. De aanleiding was zeker n.a.v. het hier toen gehouden vragenrecht 
waarin zijn fractie verschillende vragen heeft gesteld. De voorzitter gaf toen zelf aan 
eventueel het middel van interpellatie te hanteren, zodat in debat met de wethouder kon 
worden gegaan. Daar is op dat moment niet voor gekozen. De beantwoording van de 
vragen klopte niet, zoals later is vastgesteld. De fractie heeft een uitgebreid document zowel 
aan raad als college gezonden om in elk geval zich te kunnen voorbereiden op deze 
verhandeling. Er zijn 10 vragen opgesteld en zijn vraag is of het college hierop wenst te 
antwoorden. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat het niet de bedoeling is de discussie weer over te doen. Zij zegt 
dat er de laatste tijd weer veel commotie is ontstaan rondom de ontwikkeling van de 
jeugdsoos. In de pers viel te lezen dat de provincie negatief zou beschikken over de 
totstandkoming van de jeugdsoos.  
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Haar vraag is of het college al voor de publicatie in de krant beschikte over de uitspraak van 
de commissie. En, zo ja had het college de raad dan niet hierover moeten informeren.  
 
De heer Kremers zegt dat het CDA er aan hecht duidelijk te maken dat de fractie 
voorstander is van een jeugdsoos, zelfs op de gevormde plek. 
Deze interpellatie gaat dan ook niet wat het CDA betreft over de vraag of er een jeugdsoos 
moet komen, maar meer over de gevolgde procedure en dan vooral de diverse uitspraken 
die later onjuist blijken te zijn. Hij heeft een paar concrete vragen. 
Ten eerste: Wanneer heeft deze raad een besluit genomen over het al dan niet toestaan van 
een jeugdsoos in genoemd gebouw. Indien het volgens het college is geweest in de 
raadsvergadering van 14 november 2006 dan komt hij automatisch op vraag 2. 
Waarom heeft u dan als college op de vraag van Gemeentebelangen rondom de locatie 
voor de jeugdsoos in diezelfde vergadering niet gewoon open en transparant verteld met 
welke locatie u op dat moment bezig was. 
Is het niet zo dat door het toen niet impliciet te zeggen u de raad niet in kennis heeft gesteld 
van het voornemen om in dit voormalige kerkgebouw een jeugdsoos te vestigen. Is het in 
dat licht  dan niet vreemd dat de gemeente in een reactie voor de provinciale commissie ter 
verdediging op door burgers ingediende standpunten zegt dat de gemeenteraad in het 
definitieve bestemmingsplan de aanduiding JS op de plankaart heeft opgenomen en dat 
deze wijziging abusievelijk niet in het raadsbesluit is opgenomen. 
Voorts wil het CDA graag weten welke waarde burgers mogen hechten aan zaken welke via 
de website van deze gemeente ter kennis worden gebracht. Indien de disclaimer die 
kennelijk pas  nadat een en ander aan het licht kwam is geactiveerd aangeeft dat voor een 
definitieve versie de burger alsnog naar het gemeentehuis moet komen, vraag je je af in 
hoeverre het zinvol is dit soort stukken op de site te plaatsen. Een excuus richting de 
burgers is op zijn plaats voor de opmerking waarin zij door dit college werden beschuldigd 
van slinkse wegen om aan een stuk met een andere tekst te komen dan die welke ter inzage 
is gelegd, tenzij dit college deze aantijging kan bewijzen. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat er een zeer uitgebreid interpellatieverzoek is aangedragen door 
de fracties van Gemeentebelangen, CDA en Leefbaar Tynaarlo. Als je vervolgens al die 
stukken op je in laat werken dan moet je uiteindelijk concluderen dat het eigenlijk om twee 
zaken gaat die nieuw zijn in de discussie. In het verleden is al naar aanleiding van vragen en 
naar aanleiding van een initiatiefvoorstel hier in deze raad over de gevolgde procedure 
uitvoerig gedebatteerd. Het enige nieuwe feit dat zich voordoet is een ambtelijke notitie van 
een commissie die alvorens het college van Gedeputeerde Staten een besluit neemt het 
advies openbaar maakte en daarover is discussie ontstaan. Dat is eigenlijk het enige 
fundamentele nieuwe feit wat zich voordoet t.o.v. de vragen die zowel schriftelijk als 
mondeling zijn gesteld en het initiatiefvoorstel waarvan de behandeling hier heeft 
plaatsgevonden. Dat leidt er vervolgens toe, dat de vragen zoals die zijn gesteld door de 
heer Kloos naadloos zijn overgenomen. De fracties van CDA en Gemeentebelangen doen 
daar nu wat andere vragen bij, maar het leidt wel tot conclusies die door de drie fracties 
worden onderschreven dat het college raadsbesluiten heeft gemanipuleerd en 
raadsbesluiten vervalst. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers dat als de wethouder goed heeft gelezen hij er van op 
de hoogte is dat zijn fractie het interpellatieverzoek van Leefbaar Tynaarlo wel heeft 
ondersteund, maar daarbij nadrukkelijk heeft aangegeven dat het niet betekent dat zijn 
fractie de conclusies die door Leefbaar Tynaarlo zijn geuit ook deelt.  
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Hij vindt het daarom niet passend de fracties van het CDA en Gemeentebelangen op deze 
wijze er bij te betrekken. 
 
Mevrouw Terwal sluit zich volledig aan bij de woorden van de heer Kremers. 
 
De heer Kosmeijer vindt toch dat als je zo’n besluit neemt, en daar spreekt hij de fracties wel 
op aan, dat op deze wijze een interpellatie mogelijk wordt gemaakt, inclusief zware 
aantijgingen waar de fracties dus min of meer hun goedkeuring aan hechten. Hij is blij dat dit 
nu nader genuanceerd is zodat dat helder binnen de raad is vastgesteld. 
Desalniettemin blijft overeind staan dat het fikse aantijgingen zijn die in het stuk zelve verder 
niet worden onderbouwd. De stukken die zijn aangedragen zijn hier volstrekt besproken en 
daarin vindt hij geen onderbouwing voor dergelijke aantijgingen. Hij doet het hier nog maar 
eens weer dat als het gaat om de gevolgde procedure dan zegt hij toen gezegd te hebben 
en hij herhaalt het nu dat de procedure absoluut niet goed is geweest. Het college heeft 
daarin te veel op twee gedachten gehinkt. Aan de ene kant gedacht vanuit het bestaande 
vigerende bestemmingsplan waarin een jeugdsoos mogelijk zou zijn en aan de andere kant 
de op dat moment in gang gezette procedure tot actualisatie van het huidige 
bestemmingsplan en daarin was de term zakelijke dienstverlening opgenomen waarvan het 
college heeft gezegd: Gelet op het vigerende bestemmingsplan is het alleszins acceptabel 
om die termijn van drie jaar daarin op te nemen. Achteraf gezien is dat een enorme  
misvatting met enorm veel discussie, dat is helder. De vorige keer heeft hij gezegd dat hem 
dat uitzonderlijk spijt, maar als hij vervolgens kijkt hoe wij in staat zijn om de discussie maar 
te blijven herhalen dan vindt hij niet dat dat op zijn credo mag worden geschoven maar is 
het ook een verantwoordelijkheid van de raad, waarin het debat heeft plaatsgevonden. 
Vervolgens heeft hij in dat debat reeds aangegeven dat in het uiterste geval de provincie 
goedkeuring zou kunnen onthouden aan de bestemming zoals die in het geactualiseerde 
bestemmingsplan is opgenomen. Dat is volgens Leefbaar Tynaarlo niet meer ter zake 
doende omdat het niet relevant is voor deze discussie. Volgens hem (hij heeft de stukken 
niet gelezen) is het wel relevant, want GS heeft besloten dat geen goedkeuring verleend kan 
worden aan de aanduiding zoals die in het geactualiseerde bestemmingsplan is 
opgenomen. GS heeft er een witte vlek van gemaakt en zo heeft GS bepaald dat wij ons   
huiswerk over moeten doen. Dat betekent en dat heeft hij ook richting de omwonenden 
helder en klip en klaar gecommuniceerd dat het betekent dat de oude aanduiding in het 
vigerende bestemmingsplan vanaf nu geldig blijft. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Van den Berg dat de wethouder aangeeft dat het weer een witte 
vlek wordt, maar blijft de term zakelijke dienstverlening wel overeind? 
 
De heer Kosmeijer antwoordt nee, want het is een witte vlek geworden. Wat in feite is 
gebeurd is dat het college van GS heeft gezegd dat de procedure die wij hebben gevolgd 
niet juist is geweest, dus schrappen we dat. U dient vanaf het begin opnieuw te beginnen 
t.a.v. die ene specifieke locatie en dat betekent dat we weer aansluiting moeten zoeken bij 
het vigerend bestemmingsplan, want dat is het enige dat nu nog rechtsgeldigheid heeft. 
 
De heer Kloos zegt dat wat hem is verteld is dat de zaken zo liggen dat de provincie het 
bestemmingsplan Eelde/Paterswolde zoals de raad het heeft goedgekeurd bevestigt, minus 
de later toegevoegde JS (jeugdsoos). Dat betekent dat op dit moment, omdat GS fiat heeft 
gegeven aan het bestemmingsplan, het huidige nieuwe bestemmingsplan dat door deze 
raad is vastgesteld dus nu actueel is.  
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Het oude bestemmingsplan waarin op die locatie nog een kerk was is vervallen, want het 
kan niet zo zijn dat twee bestemmingsplannen uiteindelijk overeind blijven. Het vervangende 
nieuwe dat hier in de raad is goedgekeurd dat is geldig. 
De heer Kosmeijer deelt die opvatting niet, maar de nadere schriftelijke stukken zullen dat 
moeten aangeven. Hij komt op de besluitvormingsprocedure waarover ook de vragen zijn 
gesteld en dat is: heeft de raad nu besloten tot het instellen van een jeugdsoos in het 
voormalige kerkgebouw. Het antwoord is volmondig: ja. 
Hij heeft een en andermaal uitgelegd dat in de procedure er een voorontwerp-
bestemmingsplan is geweest waarin stond: zakelijke dienstverlening. 
Vervolgens is er een ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd dat de raad is gepasseerd 
waarin was opgenomen de passage jeugdsoosactiviteiten in het voormalig kerkgebouw 
gedurende drie jaar na de in stand neming van de actualisatie van het bestemmingsplan. 
Vervolgens is bij het bestemmingsplan aan de plankaart de term JS toegevoegd. Over die 
drie stappen heeft het college van GS kritiek. Hij heeft uitvoerig uitgelegd dat het college 
daarin zich gerechtigd en gemachtigd voelde om zo te handelen omdat het van voorontwerp 
naar ontwerp ging en omdat het oude bestemmingsplan dat ook toestond. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Kremers of dat in de raadsvergadering van 14 november 2006 
is geweest. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt: nee. Daar gaat aan vooraf dat op het moment dat het 
ontwerpbestemmingsplan aan de raad is aangeboden daar al de term jeugdsoosactiviteiten 
was opgenomen. Bij de bestemmingsplan vaststelling in november is daar de aanduiding JS 
op de plankaart toegevoegd.  
Hij verwacht de vraag waarom het college toen niet al heeft aangegeven waar het over gaat. 
Er zijn twee verschillende procedures en dat heeft hij al uitgelegd. Hij zegt zich vanaf het 
begin hard te hebben gemaakt om de jeugdsoos in het Dorpshuis te krijgen, Er waren 
afspraken met Trias, alleen Trias heeft toen aangegeven dat het niet ging lukken. Hijzelf      
was daar behoorlijk link over want die afspraken hadden we wel al gemaakt. Hij heeft er 
behoorlijk druk op uitgeoefend. Toen kwam vervolgens in de zijlijn de discussie op gang 
over de kerk die nog leegstond, waarin jeugdsoosactiviteiten ondergebracht konden worden. 
Wellicht zou dat een alternatieve mogelijkheid zijn. Het college heeft toen gezegd het kind 
niet met het badwater te willen weggooien en de bestemming er dan in elk geval op te 
houden. Maar het feitelijke besluit dat het college heeft ingestemd met het 
jeugdsoosgebeuren in een  kerkgebouw stamt uit december. Toen heeft het college het 
besluit genomen waarin stond dat het geld beschikbaar werd gesteld en Trias gemachtigd 
werd de jeugdsoos daar te organiseren. 
Hij zegt dat als je dan vervolgens kijkt wanneer het startmoment van de jeugdsoos is 
geweest n.a.v. de reuring die nu ontstaat over de opening van de jeugdsoos a.s. vrijdag, dan 
kan hij zeggen dat  de jeugdsoos al mede n.a.v. het initiatiefvoorstel dat hier in de raad is 
behandeld en waarvan enkele fracties d.m.v. een interpellatieverzoek zeggen voorstander te 
zijn van een jeugdsoos. Hij had van alle drie partijen niet anders verwacht. Ook niet dat daar 
t.a.v. deze locatie op zichzelf inhoudelijk geen voorbehoud wordt gemaakt, maar het gaat 
alleen om de procedure. Zo is het ook eigenlijk afgeconcludeerd door de voorzitter in dat 
debat over het initiatiefvoorstel. Tegelijkertijd moet je constateren dat toen het college in 
december besloot om Trias geld te geven om een jeugdsoos te organiseren daarmee ook  
planologisch groen licht is gegeven voor een jeugdsoos. Dat kon ook heel gemakkelijk want 
er hoefde geen bouwbesluit te worden genomen en er hoefde geen bestemmingsplan te 
worden gevoerd, want het paste volstrekt in de  bestaande bestemming. 
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Als het gaat om de besluitvorming dan heeft de raad hierover wel degelijk een besluit 
genomen en dus heeft het college een procedure gevoerd. 
Wel staat vast dat de procedure geen schoonheidsprijs heeft verdiend. Zelfs verre van dat. 
Maar de procedure die we hebben gevolgd is wel ook door de raad genomen. Van al de 
andere aantijgingen is wat hem betreft geen sprake. 
 
De heer Kloos zegt dat de wethouder al heeft aangegeven ook richting de provincie grote 
problemen te hebben. Ook in een briefing van 4 januari 2007 heeft hij aangegeven: hoe 
lossen we dit het handigste op. Hij vraagt hoe de wethouder denkt dit nu het handigste op te 
lossen. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat we over het mailverkeer dat tussen ambtenaren heeft 
plaatsgevonden helder zijn dat als het in de mail gaat over de term “handig” het college 
concludeert dat dit niet handig is geweest om dat als zodanig op te nemen. Maar als je de 
term handig daar even los van ziet dan is het het signaleren van een probleem en hoe gaan 
we daarmee om. Ook op ambtelijk niveau vindt hij dat een heel respectabel verkeer net zo 
goed als er ook verkeer is tussen de bezwaarmakers en de ambtenaren van de provincie. 
Daar zal ongetwijfeld ook telefonisch en mailverkeer over zijn geweest. Dat behoort tot de   
algemene gang van zaken en uiteindelijk is het het college van GS dat een besluit neemt 
over wat wel of niet door de beugel kan en wat de uitkomst is van die procedure, 
 
Mevrouw Van den Berg  zegt dat de wethouder aangeeft dat de raad op 14 november 2006 
een besluit heeft genomen, maar het blijkt zo te zijn dat de raad zich daarvan niet bewust is 
geweest omdat de raad nooit de verandering tussen het voorontwerp en het ontwerp-
bestemmingsplan van het college te horen heeft gekregen. Er is een toevoeging van 
jeugdsoos en daar wringt de schoen. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat als het gaat om de procedure en om de opmerking dat de 
raad geen besluit genomen zou hebben als deze zich daarvan bewust was geweest. Dat 
zou een nieuw fenomeen zijn in bestuurlijk Nederland. Hij weet dat D66 voor bestuurlijke 
vernieuwing is, maar dat lijkt hem een onbegaanbare weg.  
Dat neemt niet weg dat daar ook door de provincie op teruggefloten wordt. Met name de 
aanduiding had expliciet gemeld moeten worden in het raadsbesluit. Dat is ook de lering die 
we daaruit trekken. 
 
De heer Kremers gaat er vanuit dat dit nog steeds de 1ste termijn is. Hij heeft nog twee 
vragen staan die niet door de wethouder beantwoord zijn. Ten eerste welke waarde moeten 
de burgers hechten aan de stukken die op de site worden geplaatst en ten tweede heeft de  
wethouder het steeds over aantijgingen van Leefbaar Tynaarlo richting zijn zijde waarvan hij 
zegt die niet te delen. Zelf heeft de wethouder een aantijging gedaan richting burgers met de 
opmerking van slinkse wegen om aan een stuk te komen. Ook daarvoor zou hij graag willen 
dat de wethouder òf het bewijst òf ook excuses aan de burgers aanbiedt. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat het aandoenlijk is om te zien hoe het CDA zich nu opwerpt als 
de vertolker van de burger. Door de burgers is het college aangesproken over de term 
slinkse wijze. Als college hebben we daar een brief over gestuurd. Daarin is gesteld dat als 
de term in het woordenboek wordt nagezocht dit niet een term is die overeenstemt met de 
manier waarop het feitelijk is gebeurd. Wel is het op een niet reguliere manier van de site 
afgehaald. 
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Dat was voor degene aan wie de brief was gericht kennelijk niet voldoende en hebben zij 
aangegeven dat wij nog een keer één of twee weken de tijd kregen om dit recht te zetten. 
De wethouder diende zowel in de raad als in de pers een mededeling te doen. Het college 
heeft daarvan afgezien en hen bericht dat hun brief voor kennisgeving  aangenomen is. Er 
zou een juridische procedure worden gevolgd en de uitnodiging daarvan heeft hij tot op 
heden niet ontvangen. Hij denkt dat zij achteraf toch tevreden zijn geweest met de uitleg 
zoals die in de eerste brief is verwoord. 
Hij vindt dat wij moeten afwachten wat de discussie oplevert in de beraadslagingen van G.S. 
en in het separate GS besluit zoals dat vanochtend is genomen. 
Uit het voorstel van de commissie heeft hij in elk geval t.a.v. het van de website halen van 
gegevens de conclusie gelezen dat daaraan geen rechten ontleend kunnen worden. 
Op basis van deze voorlopige uitspraak mag je de conclusie trekken dat iets dat op de 
website staat geen rechtsgevolg heeft. Het neemt niet weg dat wij er op toe moeten zien dat 
onze website up to date is en afgegrendeld moet zijn op momenten dat documenten er 
afgehaald moeten worden en dat wij er op toe moeten zien dat deze actueel is en dat er 
juridisch gezien geen rechten aan ontleend kunnen worden maar dat de burger wel het 
maximale vertrouwen mag hebben dat wat zij daar afhalen ook correct  is. 
 
Mevrouw Terwal heeft al eerder de vraag gesteld wanneer het college beschikte over de 
informatie die vorige week in de pers verscheen. Het is natuurlijk heel vervelend dat wij 
dingen in de krant moeten lezen en daar door de bevolking op worden aangesproken, terwijl 
wij onkundig zijn. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat het college ook de rapportage heeft gelezen die in het 
provinciehuis is voorgelegd en besproken. Hij heeft daar geen boodschap aan en hij wenst 
daar niet over te communiceren. Dat is een ambtelijke stuk. Wat voor hem geldt is het 
besluit dat GS neemt. Het proces in het provinciehuis laat hij graag aan het provinciehuis 
over. 
 
De heer Kloos verzoekt om een schorsing van 5 minuten. 

 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter hervat de vergadering. 
 
De heer Kloos zegt dat het college een uitgebreid stuk heeft ontvangen. Hij heeft daarin tien 
vragen gesteld en ook door de andere twee fracties zijn nog vragen gesteld. 
Hij stelt vast dat de vragen, ondanks dat deze ook bij het college vroegtijdig zijn ingediend, 
niet zijn beantwoord. 
Hij stelt duidelijk dat is vastgesteld dat het woordje jeugdsoos (JS) en een deel van de tekst 
van de voorschriften gewoon onderdelen zijn geweest van het raadsbesluit dat deze raad 
heeft genomen. Wat op dat moment door de raad niet is vastgesteld kan geen onderdeel 
zijn en daar kan het college ook niet op terugvallen. 
Het college kijkt daar anders tegen aan en hij vindt dat het college dat dan maar moet 
bewijzen met stukken waarin de raad dat uiteindelijk wel heeft voorgesteld. Op dat punt is  
het college aan zet. 
Het tweede is dat hij een onbevredigend gevoel heeft t.o.v. de manier waarop de wethouder 
zich er met een hoop “bla bla” wenst af te maken. 
Ter voorbereiding had hij een motie klaar liggen.  
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Hij wenst een motie van wantrouwen t.o.v. wethouder Kosmeijer in te dienen. Nu is het de 
vraag in hoeverre de zwijgende meerderheid in deze raad de motie zal ondersteunen. 
 
Bij interruptie zegt de heer Rietkerk dat hier aan de raad wordt gerefereerd als de zwijgende 
meerderheid. Volgens hem was het gewoon procedureel vastgesteld dat de overige fracties 
nog niet zouden spreken. 
 
De voorzitter zegt dat bij interpellatie degene die de interpellatie doet het recht heeft een 
motie in te dienen, waarop vervolgens de fracties al dan niet kunnen reageren. Hij geeft het 
woord weer aan de heer Kloos. 
 
De heer Kloos zegt het vermoeden te hebben dat de zwijgende meerderheid de motie niet 
zal ondersteunen. Hij kan deze pro forma indienen en daarmee heeft hij een daad gesteld 
en als fractie duidelijk aangegeven hoe zijn fractie tegen deze materie aankijkt en ook hoe 
de wethouder hiermee is omgegaan. 
 
De motie wordt ingediend. 
 
De raad  van de gemeente Tynaarlo; 
 
In vergadering bijeen op 26 juni 2007; 
 
Gezien het heden aan de orde zijnde interpellatieverzoek als bedoeld in artikel 155 3.2 van 
de gemeentewet en artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad der gemeente Tynaarlo, inzake de  geplande jeugdsoos van   
de Hoofdweg 169 te Eelde/Paterswolde in relatie tot het raadsbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Eelde/Paterswolde kern, welk interpellatieverzoek inclusief de 
bijgevoegde stukken als hier herhaald en ingelast kan worden beschouwd en onderdeel 
uitmaakt van de motivering van de onderliggende motie. 
 
Gehoord de beraadslagingen in de raadsvergadering van heden inzake de betreffende 
interpellatie waarbij het college, in het bijzonder de betreffende wethouder, gevoeglijk in 
gelegenheid is gesteld zich nader te verklaren en te functioneren omtrent hetgeen in de 
interpellatie aan de orde is gesteld, hetgeen evenwel niet tot een ander oordeel van de raad 
heeft kunnen leiden dan hetgeen deze in onderliggende motie uitspreekt en 
 
constaterende 
dat heden uit de behandeling van de naar aanleiding van het interpellatieverzoek gehouden 
interpellatie naar voren is gekomen dat onder de bijzondere verantwoordelijkheid van de 
heer Kosmeijer als wethouder en portefeuillehouder ter zake binnen het college, er is 
gemanipuleerd met de officiële documenten waarin democratisch totstandgekomen 
raadsbesluiten zijn vastgelegd, raadsbesluiten derhalve zijn gefingeerd en vervalst, 
onwaarheden zijn verkondigd richting de burgers en de raad en andere overheden, burgers 
die hun rechtstatelijke rechten aanwenden zijn beledigd en belasterd en er is getracht te 
bezien hoe misstanden even het handigst kunnen worden opgelost, blijkbaar niet op een 
wijze die overeenstemt met wat rechtmatig, althans behoorlijk is; 
 
overwegende dat 
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zulks hoogst afkeurenswaardig is en naar oordeel van de raad de reden moet zijn het 
vertrouwen in de als portefeuille ter zake verantwoordelijke wethouder op te zeggen en 
spreekt uit hetgeen uit genoemde constatering blijkt af te keuren het vertrouwen in de heer 
H.Kosmeijer als wethouder hierbij op te zeggen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter constateert dat deze motie deel uitmaakt van de beraadslaging. 
 
Mevrouw Terwal brengt naar voren dat de wethouder heeft gezegd dat hij niet handig heeft 
gemanoeuvreerd. Dat is een beetje zacht uitgedrukt. Hij had natuurlijk nadat zij de vraag 
had gesteld de uitspraak van de commissie van de provincie, hoewel nog niet officieel van 
GS, hierover bij de vorige raadsvergadering wel aan de raad ter informatie kunnen geven 
omdat hij er wel van op de hoogte was. Dan was tenminste het vuurtje niet nog meer 
aangewakkerd. Zij vindt dat burgers en raad moeten kunnen vertrouwen op de zuiverheid 
van de stukken. Door toevoeging van JS was dat niet het geval, temeer daar door deze 
wijziging dit geen onderdeel van het raadsbesluit werd. De raad dient immers te weten wat 
hij gaat besluiten of besloten heeft. Dat was bij de vorige procedure niet het geval hetgeen 
Gemeentebelangen heel spijtig vindt. 
 
De heer Kremers begint met de opmerking dat het verzoek tot interpellatie ingediend door 
Leefbaar Tynaarlo, door Gemeentebelangen en het CDA niet is ondersteund op grond van 
het feit dat de beide fracties vinden dat de daarin genoemde compressies en aantijgingen 
hout sneden maar dat er wel tussen de regels door een aantal informatiepunten zaten 
waarvan de fracties zeiden dat het goed zou zijn de wethouder nog eens in de gelegenheid 
te stellen daar iets over te zeggen. 
 
Bij interruptie reageert de voorzitter en zegt dat de namen van de beide fracties vermeld zijn 
op pagina 14. Hij vraagt of dat betekent dat het CDA het stuk dat ter afsluiting is geschreven 
over manipulatie enz. enz. niet onderschrijft. 
 
De heer Kremers antwoordt dat dit correct is. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat dit ook geldt voor de fractie van Gemeentebelangen. 
 
De heer Kremers is blij dat de voorzitter deze nuance nog even aanbrengt, want zijn fractie 
heeft inderdaad voorafgaand aan het instemmen met de interpellatie aan iedereen een mail 
gestuurd, waarom zijn fractie deze interpellatie heeft ondersteund. 
In die zin wist het college ook wat hen te wachten stond in het kader van de inbreng van 
Gemeentebelangen en het CDA. 
Hij heeft vier vragen gesteld en op vier vragen antwoord gekregen. Jammer dat het college 
niet eerder zo transparant en open is geweest als nu. Het wordt nu als een meer heldere 
uiteenzetting ervaren. De wethouder geeft duidelijk aan dat de procedure niet goed is 
geweest en dat er sprake is geweest van een enorme misvatting en dat hij spijt heeft over 
de wijze waarop het is gegaan. Hij heeft toegegeven dat de provincie heeft gezegd dat het 
huiswerk over gedaan moet worden. Terugkomend op de motie van Leefbaar Tynaarlo zegt 
hij dat zijn fractie die motie absoluut niet zal steunen. En waarom niet? 
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Omdat de tekst zoals Leefbaar Tynaarlo die nu al neerlegt in haar motie volgens hem 
zodanig is dat men al niet eens het vertrouwen had dat dit college antwoord zou geven, 
want anders kun je nooit zo’n brede motie met een dergelijke tekst in minder dan vijf 
minuten klaar hebben. 
 
De heer Kalk zegt dat zijn fractie voorstander is van de vestiging van een jeugdsoos in een 
kerk en wat zijn fractie betreft wordt deze vrijdag a.s. geopend. Wat wij nu weer 
meegemaakt hebben in de raad is gedonder in de marge. Laat de dagelijkse bestuurders in 
deze  gemeente hun werk doen en biedt de ruimte dat ze ook eens een foutje kunnen 
maken. Dan hebben we te maken met moedige bestuurders die bezig zijn met het uitzetten 
van lijnen die goed zijn voor onze burgers. We hebben vandaag weer veel lange tenen 
gezien. De motie die is aangekondigd en uitgereikt zegt veel over de indiener. Daar geeft hij 
verder geen waardeoordeel over. Voor zijn fractie staat de politieke statuur van onze eerste 
man niet ter discussie en zijn fractie zal dus zeker niet de motie van wantrouwen steunen. 
 
De heer Stel zegt dat het verzoek tot interpellatie niet zijn keuze geweest zou zijn om dat op 
dit moment te doen maar eerst af te wachten tot er een officieel antwoord is van GS. Ook de 
VVD is altijd voorstander geweest van een jeugdsoos op die locatie in Eelde en dat heeft de 
fractie in haar stemgedrag geuit. 
Wat betreft de procedure zijn er fouten gemaakt, maar de wethouder heeft vandaag maar 
ook reeds eerder toegegeven dàt er fouten zijn gemaakt en hij heeft aangegeven dat dit ook 
geen tweede keer moet gebeuren. Zoals de heer Kalk al aangaf waar gewerkt wordt worden 
fouten gemaakt, maar in dit soort zaken blijft zorgvuldigheid geboden zoals nu is gebleken. 
Het is aan het college om het verzoek van GS dat er ligt invulling aan te geven. Wat betreft 
de motie hoeft hij nauwelijks aan te geven dat zijn fractie tegen is. 
 
De heer Rietkerk zegt dat de GroenLinks deze interpellatie grotendeels bestempelt als een 
herhaling van zetten. We hebben niet heel veel nieuwe feiten gehoord, behalve dan dat er 
een besluit schijnt genomen te zijn door de provincie, maar daar weten we het fijne ook nog 
niet van. De gevoerde discussie heeft zijn fractie niet van standpunt doen veranderen. Zijn 
fractie wil graag de jeugdsoos op die plek. Je kunt naar de procedure kijken vanuit 
wantrouwen, vanuit complottheorieën en daar allerlei beschuldigingen aan koppelen en heel 
negatieve verhalen over ophangen. Zijn fractie kijkt daar toch wat positiever tegen aan. 
Inderdaad er wordt gewerkt en er worden wel eens wat fouten gemaakt, maar in feite is  
geprobeerd meer aandacht te geven aan die jeugdsoos en dat is procedureel gezien niet 
handig geweest. De provincie schijnt ons daar nu voor te straffen. Hopelijk is deze discussie 
nu vaak genoeg gevoerd en afgelopen. Zijn fractie hoeft geen motie van wantrouwen te 
steunen en wil graag weer over gaan tot de orde van de dag. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kloos een vraag te willen stellen aan de fractie van GroenLinks. 
Hij vraagt met alle respect voor het standpunt van die fractie of hij moet concluderen dat de 
fractie van GroenLinks zich afzijdig houdt van de door GS gedane uitspraak. 
 
De heer Rietkerk antwoordt dit niet zo te hebben gezegd. Hij heeft gezegd dat wij inderdaad 
door onhandig manoeuvreren in de procedure nu gestraft worden door GS. Daar zullen we 
mee moeten leven en mee omgaan. Het is nu verder aan het college. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt, zoals zij al aan heeft gegeven, dat haar fractie het moment 
van discussie te prematuur vindt.  
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Het blijft prematuur ook al kent het college zo ongeveer de uitspraak van het college van 
GS. Het was beter als de uitspraak precies verwoord bij de raad was geweest, dan had het 
college daar een reactie op kunnen geven wat de consequenties zijn van de uitspraak, want 
daar gaat het in feite om. 
Al eerder heeft haar fractie een interpellatieverzoek ingediend om hierover te discussiëren. 
Dat wil zij niet overdoen, maar de wethouder heeft nu al een aantal keren gezegd dat het 
hem ontzettend spijt en vandaag nog duidelijker, maar het gegeven is wel dat omwonenden, 
burgers en misschien ook de jeugd op het verkeerde been zijn gezet gedurende het hele 
proces. Zij denkt dat deze zaak nog niet afgelopen is. De heer Rietkerk denkt dat de 
discussie hier afgelopen is, maar zij vreest dat het nog verder gaat. Haar fractie vindt dat 
ontzettend jammer en als bestuur moet je in de gaten houden wat de consequenties zijn van 
je  handelen, ook al maak je tien keer excuses. 
De motie van Leefbaar Tynaarlo ondersteunt haar fractie niet, een motie van treurnis 
misschien nog wel, maar de fractie kan zich niet vinden in de tekst van de motie. 
 
De voorzitter zegt te komen tot een afronding van de interpellatie. Voor ligt de motie 
ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. 
 
De motie wordt gesteund door de fractie van Leefbaar Tynaarlo. De overige fracties 
stemmen niet in,. Waardoor de motie is verworpen. 
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 12 juni 2007 en vaststellen van de 
actielijst/vergaderrooster 2008. 
 
Het verslag etc. wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht. 
 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

5. Spreekrecht. 
 

Mevrouw Hamming van camping Molenkamp te Zeegse krijgt gelegenheid in te spreken bij 
agendapunt 10. 
 
Mevrouw Hamming zegt een bedrijf te hebben in Zeegse, nl. camping Molenkamp. Zij heeft 
toegezegd gekregen in V1, V3 en V4. 
Zij zegt dat hun bedrijf 4,5 hectare groot is en bij 5 hectare heb je de mogelijkheid om 80m² 
chalets neer te kunnen zetten. Zij vraagt of dit zo blijft of is er voor hen een mogelijkheid om 
ook chalets van die grootte te mogen bouwen. 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht. 
 
10. Beleidsnotitie verblijfsrecreatie Tynaarlo. 
 

De heer Brink zegt de stukken te hebben ontvangen alsmede de nagezonden stukken. Zelfs 
nu liggen er nog nagekomen stukken. Het is tekort geweest om die nog te kunnen 
bestuderen. In grote lijnen kan zijn fractie zich vinden in deze notitie. Er zijn nog enkele 
vraagtekens.  
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In de eerste plaats over de handhaving van het verbod op de permanente bewoning. Zijn 
fractie vraagt zich af of dat wel adequaat te handhaven en na te leven is. Hij heeft begrepen 
dat dat op dit moment via de basisadministratie van de gemeente gebeurt. De vraag is of dat 
voldoende is. Een mogelijkheid zou zijn om dat via sanctionering van de eigenaar of 
exploitant van een recreatiepark te kunnen doen, zodat deze er eventueel verantwoordelijk 
voor wordt gesteld. Hij vraagt of daar wellicht wat duidelijkheid over gegeven kan worden. 
De gemeente zou dan eventueel steekproefsgewijs kunnen controleren of er illegale 
bewoning plaatsvindt. 
In de tweede plaats gaat het ook nog over het aantal kampeerplaatsen op kleinschalige 
recreatieterreinen c.q. kamperen bij de boer. Er is een verzoek van LTO-Noord om meer 
dan 15 plaatsen toe te staan. Uit het stuk blijkt dat dit door de gemeente niet wordt 
gehonoreerd. Gemeentebelangen pleit voor verruiming van deze kampeermogelijkheden 
door bijv. in de maanden juli en augustus, het hoogseizoen, 25 of misschien 30 plaatsen per 
ondernemer toe te staan. Op diverse plaatsen in de notitie wordt het woord flexibiliteit 
gebruikt, alleen niet bij het onderwerpdeel kleinschalige recreatie. 
Ondernemers krijgen ook in deze sector te maken met oplopende lasten en men kan op die 
manier dus niet de inkomsten verhogen. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat we het bij het vorige interpellatieverzoek over de procedure 
hebben gehad. Zij vroeg zich af hoe deze procedure is geweest, hoe breed is deze notitie 
uitgezet. Gisteren kreeg zij nog via de mail een reactie van de Recron. Zij heeft zelf bij de 
Milieufederatie geïnformeerd wat zij er van vonden en het college heeft het alleen over een 
inloopbijeenkomst. Nu ligt hier ook weer een brief, dus zeg maar de zorgvuldigheid van de 
zienswijzen die ten grondslag hebben gelegen aan deze notitie. Daar heeft zij wat 
vraagtekens bij. Had dit niet wat uitgebreider of langduriger moeten zijn. Het college heeft 
wel haast, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat door het wegvallen van de wet op de openluchtrecreatie een gat 
in de regelgeving ontstaat. Dat betekent dat we als gemeente Tynaarlo nu de vrijheid 
hebben om ons eigen recreatiebeleid vast te stellen. De VVD-fractie heeft het voorstel van 
het college bestudeerd evenals de zienswijzen van Recron (de recreatieondernemers). 
Zoals bij het college bekend is de VVD de volkspartij voor vrijheid en democratie een groot   
voorstander van vrijheid en open marktwerking. Regels voor wat moet, maar vrijheid voor 
wat kan. De fractie is dan ook van mening dat de recreatieondernemer ruimte en vrijheid  
behoeft om creatief en flexibel te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden 
en op de continu veranderende wensen en verlangens van de recreant. Als VVD-fractie kan 
men zich dan ook goed vinden in de zienswijze zoals door Recron beschreven. De notitie 
van het college is op zich goed, maar op een aantal punten komt het detailniveau wel erg 
betuttelend over. Waarom zo veel regelgeving en waarom zo gedetailleerd. Waarom willen 
wij als overheid invloed hebben op de afmetingen van een campingplaats of het aantal m² 
van een chalet of op het aantal campingplaatsen. Controle en handhaving van deze regels 
kost veel tijd en dus veel geld en bovendien beperkt het de ondernemer. 
 
Bij interruptie vraagt mevrouw Van den Berg wat mevrouw Hofstra zich voorstelt. Hele grote 
chalets en gaat dat dan eindeloos door met de m². 
 
Mevrouw Hofstra denkt dat vraag en aanbod heel goed in staat zijn dat te optimaliseren. En 
als het 80 m² is dan is het 80 en is het 60 m² dan is het 60. 
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Mevrouw Van den Berg vraagt of het van mevrouw Hofstra ook 120 m² mag zijn. 
 
Mevrouw Hofstra zegt dat er locaties zouden kunnen zijn waar dat zou kunnen en waarom 
niet. 
Zij vervolgt haar betoog. Vrijheid geeft ruimte en stimuleert creativiteit en invulling van 
ondernemerschap. Vrijheid geeft de ondernemer ook ruimte om economische groei optimaal 
te kunnen benutten. Dat is toch een van de doelstellingen van onze gemeente om qua 
omzet en werkgelegenheid in deze toeristisch recreatieve sector te groeien. 
Volgens de VVD-fractie zou het doel van deze gemeentelijke nota moeten zijn: regelen wat 
ruimtelijk zeer gewenst of noodzakelijk is, maar binnen de bedrijfsgrenzen de ondernemer 
vrijheid geven met slechts een minimum aan regels. De ondernemers stimuleren om 
economische groei te genereren in de gemeente Tynaarlo. Graag hoort haar fractie een 
reactie op het ingekomen stuk van Recron en verder zijn er nog een drietal vragen. 
Allereerst of de bestaande rechten van recreatieondernemers gehandhaafd blijven. 
Waarom is het kleinschalig recreëren gebonden aan een maximum van 15 en niet 20, 25      
of 30 plaatsen. 
En waarom qua maatvoering per campingplaats de afmetingen zoals die door het college 
zijn voorgesteld en wat is er  bijvoorbeeld mis met de afmetingen zoals die worden genoemd 
in de notitie zoals door Recron is ingediend. 
 
De heer Kremers zegt zich te beperken tot de hoofdlijnen. Bij lezing van de beleidsnotitie 
leek het er in 1ste instantie goed doortimmerd uit te zien en er was goed over nagedacht. Hij 
had het stuk al voorzien van een akkoord totdat er een inspreker komt en er vlak voor de 
behandeling een mail op je tafel verschijnt en er gisteren kennelijk nog een mail is 
binnengekomen van het Recron. De vraag die het CDA heeft is of er voor al deze 
belanghebbenden nog de mogelijkheid bestaat hun wensen naar voren te brengen en 
eventueel ingewilligd te krijgen als wij vandaag akkoord zouden gaan met deze 
beleidsnotitie. 
 
De heer Van Mombergen zegt dat Leefbaar Tynaarlo het stuk heeft doorgenomen en men 
vindt het goed in elkaar zitten. Mag er worden uitgebreid? Als hij kijkt bij punt 2.2 dan staat 
er duidelijk dat uitbreiding van toeristische accommodaties alleen mogelijk is met het oog op 
kwaliteitsverbetering. Bij ons draait het om kwaliteitsverbetering. De mogelijkheden voor 
recreatie en verblijven moeten op kwaliteit zijn gestoeld. Kwaliteit is niet alleen heel grote 
chalets met mooie geraniums, maar ingepast in de natuur. Dat is voor zijn fractie belangrijk 
en daar is ook het getal 15 aan verbonden. De fractie heeft de reactie van de Recron 
bestudeerd, maar zijn fractie vindt de argumenten van de gemeente gewoon goed. 
Vanmiddag werd hier nog een brief op tafel gelegd van de familie Adam van camping Mooi 
Zeegse. Zij hebben de vraag gesteld om in de wintermaanden de kampeermiddelen te 
mogen laten staan. Dit is niet in zijn fractie besproken en hij weet dat het een belangrijk en 
gevoelig punt is voor alle mensen die allemaal in de herfst hun spullen moeten afbreken en 
in het voorjaar weer opbouwen. Hij vindt dat de raad hier vanmiddag een uitspraak over 
moet doen. Hij vindt in dit geval dat het zo moet zijn: wie zwijgt stemt toe. 
 
De heer Rietkerk  zegt dat de leidraad voor deze notitie verblijfsrecreatie het kampeerbeleid 
van het Recreatieschap Drenthe is. Op een aantal punten wordt er van die leidraad 
afgeweken. O.a. het schrijven van gisteren van Recron gaat daar op in. Op de meeste 
punten kan hij de redenatie van het college volgen.  



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 14 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Hij zou graag nog even willen horen wat de overwegingen zijn bij inderdaad het beperken 
van de oppervlaktematen van stacaravans, chalets en recreatiewoningen, want dat wijkt af 
van wat er in de rest van Drenthe gebruikelijk schijnt te zijn. 
Zoals Leefbaar Tynaarlo al aangaf is het misschien wel belangrijker om eisen te stellen aan 
de landschappelijke inpassing dan aan de oppervlaktemaat. In het stuk van Recron wordt 
gevraagd naar de invulling van de bestemmingsplannen. We hebben 5 mooie categorieën 
gedefinieerd. Gaan we nu iedere plaats op iedere camping in één categorie indelen of gaan 
we op een terrein een bepaalde range van categorieën aangeven. In het ene geval moet je 
om een plaats te veranderen een bestemmingsplanwijziging aanvragen en in het uiterste 
andere geval zou je de categorie-indeling helemaal niet nodig hebben als je toch alles 
toestaat. Hoe gedetailleerd gaan we daarmee om? 
Wat betreft de kleinschalige recreatie heeft de VVD-fractie een pleidooi gehouden voor 
vrijheid en ondernemerschap. GroenLinks wil ook meer plaatsen voor kleinschalige 
recreatie. Niet omdat de fractie vindt dat we de vrijheid moeten hebben om daar een 
prachtige grote onderneming van te maken. In deze hele notitie krijgen alle 
recreatieondernemers in alle categorieën de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. 
Kleinschalige recreatie krijgt die kans niet, terwijl tegelijkertijd met deze notitie zwaardere 
eisen aan deze terreinen worden gesteld. Juist op die landschappelijke inpassing willen we 
dat ze daar een groenvoorziening met inheemse soorten gaan aanplanten. GroenLinks wil 
voorstellen om voor die recreatieterreinen welke voldoen aan alle voorwaarden, inclusief de 
nieuwe, dat deze de mogelijkheid krijgen om meer plaatsen in te richten. Graag hoort hij de 
reactie van de andere partijen en het college. 
 
Mevrouw Van den Berg vraagt of de heer Rietkerk ook denkt aan de mensen die zo’n 
kleinschalig kampeerterrein hebben en of ze dit ook willen. 
 
De heer Rietkerk antwoordt: ja. 
 
De heer Bolhuis zegt dat de PvdA-fractie de moeite heeft genomen zich te laten informeren 
en met name bij de kleinschalige bedrijven. Met name die bedrijven hebben de mening van 
de fractie versterkt dat de huidige grens van 15 plaatsen absoluut geen beperking is om de 
kwaliteit en de sfeer binnen de bedrijven te handhaven. Vandaar dat zijn fractie achter het 
besluit van 15 plaatsen kan blijven staan. 
 
De heer Frieling gaat in op de vraag van de inspreekster. Hij vraagt haar nader contact op te 
nemen met de gemeente om dat precies te bekijken. De heer Jans, die aanwezig is in de 
vergadering, kan de vraag in elk geval noteren. Deze gaat helaas binnenkort in Drachten 
werken. 
Hij bespeurt in de raad dat de grote lijnen van de notitie worden ondersteund en daar is hij 
blij mee, omdat de notitie is gebaseerd op datgene wat binnen de boezem van het 
recreatieschap Drenthebreed is bedacht. Het is goed vast te stellen dat voor Drenthe 
grotendeels dezelfde regimes zullen gelden als het gaat om deze vorm van 
verblijfsrecreatie. Er zijn een aantal heel specifieke vragen gesteld. Hij zal proberen deze te 
beantwoorden.  
De heer Brink spitst het in zijn bijdrage nogal toe op de permanente bewoning van 
recreatiewoningen. Het college heeft een dubbele doelstelling met deze notitie en straks met 
het uitvloeisel van deze notitie als de vertaling in het bestemmingsplan plaatsvindt, namelijk  
een goede grondslag neerleggen om goed te kunnen handhaven. 
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Op dit moment is het zo dat door de zeer verschillende bestemmingsplannen die voor de 
verschillende recreatieterreinen gelden er heel verschillende regimes van kracht zijn. Bij de 
meeste recreatieterreinen is sprake van vrij oude bestemmingsplannen, waarin voor ons niet 
een goed instrumentarium is opgenomen om op een goede manier dan wel op een moderne 
en goede manier te kunnen handhaven. Straks als deze beleidsnotitie heeft geleid tot 
bestemmingsplannen en de bedoeling is dat er bestemmingsplannen komen die concreet 
gelden voor de gebieden waar die recreatieterreinen liggen, dat dan ook het 
instrumentarium compleet is mede in samenhang met een aanvulling op de APV, zodat we 
er dan ook goed van los kunnen als het gaat om de permanente bewoning te lijf te gaan. Dat 
is zeker een belangrijk uitvloeisel van waar we hier mee bezig zijn. Hoe we dat dan precies 
doen? Ook via de exploitant, maar dat kan niet voor alle terreinen omdat niet alle terreinen 
een exploitant kennen. 
De kleinschaligheid van 15 plaatsen is door meerdere sprekers naar voren gebracht. Het 
advies van het recreatieschap is in elk geval die 15 plaatsen. Hij denkt dat dat een heel 
goed advies is, want het gaat met name om de impact van het verschijnsel in het 
buitengebied. We praten uitdrukkelijk over plaatsing van die kleine campings in het 
buitengebied. Het gaat om het verlenen van toestemming bij vrijstelling, dus bij een lichte 
planologische procedure en daar past dan niet bij dat als je wat grootschaliger gaat dan 
deze 15 plaatsen dat je het dan bij die afweging laat. 
Het standpunt van het college en ook van het recreatieschap is, dat op het moment dat de 
ingreep in het landschap groter wordt dan die 15 plaatsen, dus heel concreet bij 16 plaatsen, 
dan doen we het niet meer bij vrijstelling, maar bij een daadwerkelijke planologische 
wijziging en daar hoort dan ook een zwaardere procedure bij. Volgens mevrouw Van den 
Berg is het dan veel zorgvuldiger en duurt het ook nog langer. 
Het college hecht er aan dat onderscheid te handhaven en die grens te leggen bij 15 
plaatsen. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Rietkerk wat dat betekent voor de kleinschalige ondernemer 
die wel boven die 15 plaatsen uit wil komen. 
 
De heer Frieling antwoordt dat je deze materie kunt blijven behandelen vanuit datgene wat 
je opschrijft en van daaruit een soort theoretisch model ontwikkelt hoe je wilt handelen. Dat 
moet u ook doen. Daarnaast kun je daadwerkelijk kijken in de gemeente wat er aan de hand 
is en dan constateer je dat mensen die dat zouden willen allerminst hier voor de deur in de 
rij staan om met een initiatief te komen om zo spoedig mogelijk los te gaan. Dat is helemaal 
niet het geval en ook niet de verwachting dat er grote aantallen zich zullen melden. Dan is 
ook de vraag in hoeverre je een probleem dat er misschien niet is zou willen oplossen. Hij 
denkt dat in relatie tot de praktijk hetgeen wij nu neerleggen heel goed beantwoord aan 
datgene waar de samenleving in Tynaarlo om vraagt. Dat is overigens ook wel gebleken uit 
het inspraaktraject. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Hofstra dat zij geen antwoord op de vraag heeft gehoord. Wat 
moet je doen als je 17 plaatsen wilt. Wat is dan de procedure. De wethouder geeft aan dat 
15 kleinschalig is. Is 20 dan niet meer kleinschalig? Waarom is het 15 plaatsen? 
 
De heer Frieling antwoordt dat hoe je het wendt of keert 20 meer dan 15 is. Die grens is een 
afweging vanuit de deskundigheid die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze 
voorstellen, zowel in verband met het recreatieschap als hier bij ons binnen de gemeente. 
Waar leg je die grens?  
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De uitkomst is als het gaat om de planologische relevantie, want daar gaat het primair om, 
dat die 15 een zeer hanteerbare grens is. Je praat dan over 15 plekken en de situatie waar 
de aanwezigheid van die plekken en het vol staan van die plekken niet dominant is in de 
omgeving. Daar gaat het om. Wat is de impact op de omgeving, wat is de planologische 
relevantie en welk regime hang je daar aan.  
 
Bij interruptie zegt de heer Rietkerk dat als het draait om die inpassing in het landschap en  
dat 15 plaatsen qua inpassing nog acceptabel zijn, waarom stellen we dan extra eisen aan 
die landschappelijke inpassing en vragen we dus extra investeringen aan deze 
ondernemers. 
 
De heer Frieling zegt dat de heer Rietkerk doelt op de aanvullende bepalingen die op pagina 
11 en 12 staan. Je kunt inderdaad discussiëren hoever je daarmee wilt gaan. In de notitie 
staat te lezen dat het college verder gaat dan het voorstel van het recreatieschap. In die zin 
kun je rustig zeggen dat het college hier stevig en strak mee is omgegaan. Het is aan de 
raad om via de discussie en de uitkomst daarvan te bepalen wat daar dan uiteindelijk 
uitkomt. Hij wijst nogmaals op die 15 plaatsen als grens voor de impact op het landschap. 
We praten dan natuurlijk niet over groenere natuurgebieden want daar zitten over het 
algemeen geen boeren en burgers middenin. 
Mevrouw Van den Berg heeft geïnformeerd of de procedure wel lang genoeg is geweest. 
Hijzelf vond de procedure in elk geval lang genoeg. Hij vindt ook zeker niet dat deze onder 
invloed van uitsluitend beschikbare tijd zo gedaan is. We hebben een heel geanimeerde 
inloopbijeenkomst gehad en hij zegt de vaste overtuiging te hebben dat daar op een goede 
manier inspraak kon worden gepleegd. Daar komt nog bij dat de vervolgfase met een 
complete bestemmingsplanprocedure met alle voorschriften die daaraan verbonden zijn 
moet voldoen. 
 
Mevrouw Van den Berg vraagt bij interruptie of het college dit rapport naar buiten heeft 
gebracht zodat alle instanties zoals Recron konden reageren. Want als deze pas gisteren 
naar de raad reageerden, hoe is dat dan gegaan. 
 
De heer Frieling antwoordt dat hij er niets aan kan doen dat zij er zo laat mee komen. Hij 
heeft daar geen enkele verklaring voor. 
 
De voorzitter heeft die wel. Bij beïnvloeding van politici is het het slimste om vlak voor het 
debat nog met informatie te komen. Dat blijft het langste hangen en dat werkt dus, want 
iedereen spreekt erover. Het doel is bereikt. 
 
De heer Frieling zegt dat mevrouw Hofstra heeft gesproken over openmarktwerking en moet 
je in dat kader al die oppervlakte bepalingen aanbrengen. Hij vindt wel dat waar de VVD de 
zienswijze van de Recron ondersteunt toch het overgrote deel van de notitie wel door de 
VVD wordt ondersteund. De Recron onderschrijft ook de 15 plaatsen. 
Die oppervlaktematen haken aan bij die indeling in categorieën. De oppervlaktematen zijn 
behoorlijk interessant voor datgene wat je met zo’n kampeermiddel kunt. Daar speelt bij ons 
te allen tijde op de achtergrond de permanente bewoning. Dat is gewoon een niet te 
onderschatten probleem en dat is ook absoluut iets waarvan het college de overtuiging heeft 
dit niet aan het vrije gebeuren te moeten overlaten. Het college zal zich daar zeker met de 
ten dienste staande middelen tegen verzetten.  
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Dat is ook de reden dat het college zegt dat binnen die bepaalde categorie kampeerplaatsen 
wij die en die oppervlaktematen hebben, zodat het ook goed overzichtelijk blijft. Als een 
ondernemer kiest voor een bepaald type bedrijf dat hij wil voeren en de daarbij passende 
kampeermiddelen wij hem te allen tijde ook van dienst kunnen zijn. Hij zegt eerlijk niet te 
moeten denken aan een chalet van meer dan 100 m2. 
 
Mevrouw Hofstra vraagt of de maten zoals door Recron genoemd vergeleken zijn met de 
voorgestelde maten. 
 
De heer Frieling zegt dat dat zeker is gebeurd. De maten van Recron zijn allemaal iets 
ruimer. 
 
Mevrouw Hofstra  vraagt wat daar dan mis mee is. Waarom zou het college dat niet 
overnemen. 
 
De heer Frieling antwoordt dat dit een discussie is zoals we nu ook hadden over die 15 
plaatsen. Het zijn getallen die gebaseerd zijn op keuzes die voortvloeien uit wat op dit 
moment ook zo ongeveer de praktijk is op dat gebied. Wij zitten nu geen dingen voor te 
stellen die een geweldige breuk met de praktijk vormen, maar eerder die praktijk bevestigen. 
Mensen die een bepaald type terrein exploiteren daar ook op een gewone manier mee door 
kunnen gaan. 
Een van de vragen die mevrouw Hofstra heeft gesteld was of de bestaande rechten in stand 
blijven. Daar kan hij volmondig ja op antwoorden. Dat is absoluut het uitgangspunt. Als 
zaken in een zwaardere categorie gebracht moeten worden dan vindt het college toch dat 
die planologische afweging moet plaatsvinden. U moet niet vergeten dat wij in een 
gemeente zitten met heel mooie gebieden. Die mooie gebieden zijn tegelijk de reden 
waarom mensen hier naar toekomen en hier willen verblijven. Er moet een balans blijven 
tussen onderkomens die je op een gegeven moment acceptabel vindt binnen die gebieden 
en de kwaliteit van die gebieden zelf. Daar ligt ook de afweging die enerzijds aan het college 
is en die qua planologische afwegingen ook bij de raad ligt. 
Over de brief van Mooi Zeegse waar de heer Van Mombergen de opvatting van de raad 
over wilde horen, daarover is de opvatting van het college gelet op de achtergrond dat 
bestaande rechten volledig overeind blijven door het vastleggen van bestaande regimes  en 
door het vastleggen van de bestaande praktijk dat een terrein als Mooi Zeegse in één van 
de mooiste gebieden van het Drentsche Aa gebied ligt. Het is altijd de gewoonte geweest 
om daar vanaf 15 maart tot 31 oktober te recreëren en van 31 oktober tot 15 maart niet. 
Heel letterlijk niet. Geen huisje achterlaten waar je nog eens onderhoud aan gaat plegen en 
waar je nog eens een nachtje kunt verblijven. Dat deel van het jaar is dat terrein gewoon 
natuurterrein. Hij denkt dat dat een waarde is waar het gemeentebestuur in brede zin, dus 
zowel college als raad, zich sterk voor maakt. 
De heer Rietkerk heeft gevraagd naar de indeling. Het definitieve besluit over de indeling is 
een zaak van het bestemmingsplan. Dat wordt geografisch bepaald in het bestemmingsplan 
en op een plankaart vastgelegd met allerlei vermeldingen. Waarschijnlijk wordt er wel een 
tijd op gezet en dan wordt bepaald welke categorie uiteindelijk vigerend is. In voorkomend 
geval gaat het college zeker met de betreffende exploitant in overleg. 
 
De heer Rietkerk zegt dat zijn vraag over die bestemmingsplannen juist inhield hoe 
gedetailleerd dat nou gaat gebeuren. Gaan we die  5 categorieën per plaats vaststellen? 
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De heer Frieling lijkt dat niet praktisch. We zullen een grootste gemene deler moeten 
zoeken. 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Brink zegt dat het college net heeft aangegeven op het punt van die 15 
kampeerplaatsen voor kleinschalige recreatie dat daar blijkbaar geen behoefte aan bestaat. 
Blijkbaar is er toch een verzoek van LTO-Noord binnengekomen. Hij neemt niet aan dat dat 
op niets is gebaseerd. Hij vraagt zich af of het voorstel dat hier is neergelegd om in een 
bepaalde periode verruiming te geven toch toegevoegd kan worden. 
 
De heer Van Mombergen bedankt voor de beantwoording door het college. De fractie van 
Leefbaar Tynaarlo kan instemmen met het voorliggend voorstel. Alleen zijn er nogal wat 
vragen opgekomen. Misschien is het handig om dit over een jaar te evalueren om te kijken 
tegen welke problemen we zijn aangelopen. Hij vindt het moeilijk om de mensen aan te 
duiden dat de kampeermiddelen per 31 oktober moeten worden afgebroken. 
 
De heer Frieling zegt niet zomaar een aanvraag voor enige camping te kunnen 
reproduceren. Het is bekend dat LTO vindt dat het ruimer zou moeten zijn dan 15 plaatsen. 
Als je dan kijkt wat organisaties vanuit het bedrijfsleven ervan vinden dan vindt de ene 
organisatie dat er wat meer plekken bij de boer kunnen en anderzijds zie je de organisatie 
van Recron die 15 plaatsen bij de boer echt genoeg vindt. 
 
De heer Brink denkt dat het tegenstrijdige concurrentiebelangen zijn dat men dit zegt. 
 
De heer Frieling voelt dat ook wel zo aan. 
De heer Van Mombergen heeft gevraagd om over een jaar te evalueren. Hij stelt voor dit iets 
later te doen, want de gang van zaken na vaststelling van deze notitie zal zijn dat er een 
ontwerpbestemmingsplan wordt  gemaakt. Dat gaat in de inspraak en wordt nog dit jaar ter 
visie gelegd. Daarmee is ook per 1 januari voldaan aan het hebben van voorschriften waar 
je je op kunt beroepen. Maar het daadwerkelijk vastgesteld hebben van het 
bestemmingsplan en eventuele goedkeuring zal toch duidelijk wat later worden. Hij stelt voor 
ergens in 2009 de evaluatie te houden. 
 
De heer Van Mombergen antwoordt dat zijn fractie daarmee akkoord gaat. 

 
Ter interruptie zegt de heer Kremers dat er een inspreekster is geweest. Misschien moet zij 
nog nader gelegenheid krijgen om te reageren. 
 
De voorzitter antwoordt dat mevrouw Hamming met een hoofdknik aangeeft hiervan geen 
gebruik te zullen maken. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 8 mei 2007 besloten.  
 

7. (ontwerp) Begroting GGD, GHOR en RBD 2008. 
 

Omdat de vorige keer de stemmen staakten wordt het voorstel opnieuw in stemming 
gebracht. 
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Met de instemming van de fracties van PvdA, VVD, ChristenUnie en CDA wordt besloten 
conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2007. 

 
8. Krediet sloop en herontwikkeling pand Havezathelaan 114 Zuidlaren (vm. C1000),  

De heer Hoogenboom zegt dat als wij op deze plaats woningen gaan bouwen, dan is de 
mogelijkheid voor een multifunctionele accommodatie volkomen afgesloten. 
Zijn tweede vraag betreft het financiële gedeelte. 
Er is € 405.000.- aan kosten en € 420.000.- aan opbrengst. Dat staat volgens hem in geen 
enkele verhouding tot elkaar. Als wij ooit een keer aan die € 500.000.- jaarlijks moeten 
komen moeten we het zeker zo niet doen. Misschien wordt het gecompenseerd door 
verkoop van gronden van de C1000 op een nieuwe locatie. 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat de CDA-fractie blij is dat er wat gaat gebeuren met betrekking 
tot de voormalige C1000. Zij vraagt hoe lang het college denkt het krediet nodig te hebben. 
Met andere woorden hoe snel gaat daar iets ontwikkeld worden. 
De omwonenden hebben de plannen tot sloop uit de Oostermoer moeten halen. Wanneer 
worden zij ingelicht over wat er gaat gebeuren. 
Er staat geschreven dat het college voornemens is er appartementen neer te zetten. Zij 
vraagt of dat ook woningen worden voor starters en komen er ook sociale huurwoningen in 
beeld. 
 
De heer Frieling zegt in de richting van de heer Hoogenboom dat er een laag voorspelde  
winst zit op deze locatie, zodoende staat het hier zo. 
Het is zo dat t.a.v. locaties in zijn algemeenheid een berekening wordt gemaakt waarbij op 
minimale wijze wordt vastgesteld of het al of niet een begrotelijke locatie wordt dan wel een 
winstgevende locatie. Op moment dat ook bij redelijk conservatieve uitgangspunten de 
winst aan de horizon is dan acht het college het verantwoord ook die richting in te slaan en 
dan wordt die keuze gemaakt. Als hier een bedrag staat als verwachte opbrengst bij 12 
appartementen dan is dat een richting. Dat betekent niet dat wanneer de raad nu akkoord 
gaat met dit voorstel dat er besloten is 12 appartementen te bouwen. Dat kan afhangen van 
hoe we op een gegeven moment definitief besluiten die locatie in te vullen en wat dan de 
beste manier is. Niet alleen overigens uit oogpunt van winstgevendheid, maar ook uit 
oogpunt van datgene wat de volkshuisvesting vraagt en wat het gevoelen is waar de markt 
om vraagt. 
Dan heeft de heer  Hoogenboom gezegd dat woningbouw het NGT verdringt en een 
multifunctionele  accommodatie (MFA). Als je er vanuit gaat dat een MFA op die locatie zou 
moeten komen dan is dit inderdaad het geval. Daar kunnen nog heel veel nadere 
besluitvormingsmomenten over ontstaan. 
Mevrouw Van Gelder is blij dat er wat gebeurt en daar heeft zij groot gelijk in. Zoals het er 
op dit moment bij staat is het een ernstige droefenis. Dat moet zo gauw mogelijk tot een 
eind gebracht worden vandaar dat het college voor de zomer dit voorstel aan de raad 
voorlegt, om op heel korte termijn het  gebouw te kunnen amoveren. 
Er is gevraagd hoe lang het krediet nodig is. Dit is niet het krediet voor de hele ontwikkeling 
want de kosten die er al in zitten zijn meegenomen en gedekt geweest in de verplaatsing 
van de C1000 dus in het totaal van de transacties die daarbij hebben plaatsgevonden. Wat 
nu nog resteert zijn de sloopkosten en de planontwikkeling. Daar geldt het krediet voor en 
daar willen we zeker niet langer over doen dan nodig is. De sloop moet op heel korte termijn 
plaatsvinden. 
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De omwonenden zullen in elk geval over de sloop worden geïnformeerd en als het gaat om 
de herontwikkeling en de vraag wat er moet komen op die locatie dan zullen ook de 
omwonenden de gebruikelijke rol spelen. 
De vraag wat daar moet komen is op dit moment nog niet over besloten. Gezegd wordt 
starters of sociale huurwoningen. Je hebt ook starters in sociale huurwoningen. Er zijn heel 
veel modaliteiten denkbaar. Hij las vanmorgen in de krant dat er ook multifunctionele  
woningen mogelijk zijn. Eén ding staat vast: We zullen er zeker geen pakhuis van maken. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat hij van de wethouder begrijpt dat het kan vriezen of dooien. 
Het kan van alles of nog wat worden. Hier staat dan toch de te verwachten opbrengst van 
appartementen. Hij is zo vrij er van uit te gaan dat er aan woningbouw wordt gedacht. En 
dat is hem prima. Dan blijft volgens hem toch het feit dat de inkoop van € 405.000.- 
resulteert in  € 420.000.-. Volgens de wethouder kan het veel meer worden, maar het kan 
misschien ook minder worden. Hij vindt dat als je grond duur moet inkopen dan denkt hij dat 
je ook eens moet gaan denken aan tariefsdifferentiatie wat de gronden betreft. Als je 
specifieke projecten hebt die je om welke reden dan ook duur moet inkopen probeer dan 
ook duur te verkopen. 
 
De heer Frieling vindt niet dat we het duur hebben ingekocht. Uitgangspunt is dat wij tot een 
invulling komen op dit terrein en dat dit zeker aan de goede kant van de streep zit als het 
gaat om de financiën. Het is een berekening die aantoont dat er een goede kans is dat hier 
winstgevend gebouwd kan worden. Dat is eigenlijk het startpunt waarover we kunnen 
zeggen die kant op te gaan. Het is bepaald niet taakstellend dat wij genoegen nemen met 
slechts € 15.000.- op deze locatie. We brengen het in relatie tot datgene en voor welke 
doelgroep wij daar gaan bouwen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 4  juni 2007 besloten. 
 

9. Restant reserve wegen aanwenden voor twee onderhoudsprojecten. 
 

De heer Kremers zegt dat zijn fractie in principe absoluut voorstander is van het gevraagde 
besluit. Hij vraagt in hoeverre het opknappen van de Zwijnmaden past in de 
landschappelijke indeling. Hij zegt dat bewust omdat we nog niet zo lang geleden een soort 
gelijke situatie hadden bijvoorbeeld op Dennenoord. Een schelpenpad dat ook vervangen is 
door betonverharding. Vorig jaar was er een hele discussie over een schelpenpad bij Zuid-
es. Daarvan wilden we graag dat dit werd vervangen door een betonverharding en dat werd 
toen afgeketst vanwege maatschappelijke inbedding. Hem bekruipt wat het gevoel dat 
argumenten de ene keer worden gebruikt om het wel te doen en de andere keer om het niet 
te doen of net andersom. Vandaar de vraag dat als we dit nu doen en we hebben nog wat 
over wat dan te denken van betonverharding van het fietspad Zuid-es. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt het inhoudelijk eens te zijn met het voorstel. Haar fractie vraagt 
zich af waarom nu pas een herstrating in Tynaarlo. Hoe lang is dat er al tijdelijk neergelegd. 
Zij vindt dat als je gaat rioleren dan vraag je toch tegelijkertijd krediet om de weg aan te 
pakken. 
 
De heer Frieling gaat in op de Zwijnmaden en de landschappelijke effecten van een 
betonpad.  
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In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat het gaat om een vrij lang traject met veel schade 
als gevolg van boomwortels. De betonpaden staan er om bekend dat ze daar niet gevoelig 
voor zijn. Dat is in elk geval een heel goede reden om daar beton neer te leggen en geen 
schelpen of in dit geval asfalt. Er ligt nu asfalt en dat is zeer welgevoelig voor boomwortels. 
De landschappelijke appreciatie laat hij in al zijn bescheidenheid maar over aan de 
gemeenteraad en ook om te bepalen of er in Zuid-es alsnog een betonpad moet komen. 
Tegen de tijd dat de raad daar eventueel een debat over wil voeren hoopt hij de gelegenheid 
te krijgen zich daar in te mengen. Misschien zegt het landschapsontwikkelingsplan waar zijn 
collega-wethouder binnenkort mee aan de gang gaat er ook wel iets over. 
Dat er nu pas herstraat gaat worden heeft alles te maken met de techniek. Als je een straat 
opbreekt en de bestrating er weer inlegt is dat een vrij simpel gebeuren en dan kan dat ook 
wel direct. Maar graaf je de straat een paar meter uit om er een dikke buis in te leggen dan 
brengt dat met zich mee dat er nadien vrij veel nazakking plaatsvindt die altijd 
onvoorspelbaar is m.b.t. de plek waar zich dat manifesteert. Het college geeft de straat 
daarvoor alle gelegenheid om er daarna hyperstrak een heel mooi wegdekje in te leggen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 26 juni 2007 besloten. 
 

9a. Onteigening in het kader van realisering bestemmingsplan “Ter Borch”. 
 

De voorzitter merkt op dat we vaak zien bij een onteigening dat er alsnog overeenstemming 
wordt bereikt. Dat is in dit geval gebeurd met de heer Bierling. Het perceel van de heer 
Bierling wordt dus uit het voorstel genomen. 

 
 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 29 mei 2007 besloten. 

 
10. Beleidsnotitie verblijfsrecreatie Tynaarlo. 
 
 Dit punt is reeds behandeld onder agendapunt 6. 
 
11. Procedure behandeling Voorjaarsnota 2007 vaststellen. 
 

 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders 
d.d. 12 juni 2007 besloten. 
 

12. Voorjaarsnota  2007. 
 

De voorzitter geeft het woord aan de PvdA-fractie. 
 
De heer Kalk spreekt namens de PvdA-fractie waardering uit voor de Voorjaarsnota met 
bijlagen. Het beeld is positief en het spoorboekje van het collegeprogramma vinden we 
terug. 
Er zijn wel opmerkingen te maken over onderdelen zoals in de eerste plaats de ruimtelijke 
ontwikkeling. Dit is voldoende verwoord in het woonplan en het structuurplan. Nu komt het 
aan op de rappe uitvoering van de bestemmingsplannen. Voor het gebied Vries-Oost wil het 
college met een ontwikkelingsvisie komen.  
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Voor zijn fractie is cruciaal dat er een integrale visie komt voor het hele gebied tussen de 
A28 en de kern Vries. Uitbreiding van Vriezerbrug zuidwaarts is voor zijn fractie geen optie, 
juist andere opties in dit gebied kunnen de door velen gevreesde aantasting van het 
natuurgevoelige gebied ten zuidoosten van Vries richting Assen vermijden. Daarbij wordt 
gedacht aan wonen en recreatie en /of combinaties ervan. Wij vinden het van groot belang 
dat er tussen Vries en Assen een mooie natuurlijke buffer blijft als uitwaaigebied voor de 
nieuwe en huidige inwoners van Vries. Zijn fractie zal een actieve bijdrage leveren in het 
ontwikkelen van de genoemde gebiedsvisie. 
 
In de tweede plaats als het gaat om de ruimtelijke situatie zijn er plannen voor wat betreft 
Kranenburg-Zuid, Nieuwe Akkers, Bovendiepen, Komplan Eelde, Zuid-es. Zijn fractie zegt:  
Zet druk op de zaak, maak voortgang en zijn fractie geeft steun aan het college. 

 
Dan de doelgroepen waarvoor wordt gebouwd. Er zijn momenteel heel veel experimenten 
met levensloopbestendig bouwen in combinatie met zorg. Bij schommelingen in de markt en 
bij anders lopende demografische ontwikkelingen zijn deze huizen voor meerdere personen  
inzetbaar. Wat zijn fractie wil voorkomen is, dat door een te groot accent te leggen op 
bouwen voor senioren we te veel de kant op gaan naar opa en oma pakhuizen. 
Blij is de fractie met het bouwen voor ouderen aan de Tynaarlosestraat (melkfabriek), het 
benutten van open plekken in Vries voor deze doelgroep heeft de volledige steun, maar blijf 
kijken naar de andere doelgroepen zoals starters op de woningmarkt. Niet alleen in Vries, 
maar ook voor de andere kernen zien we uw inbreidingsvoorstellen met warme 
belangstelling tegemoet. Hoe ziet u in dit verband de mogelijkheden van de Prins Bernhard 
Hoeve? 

 
Voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in bestuurlijke zin kunt u op onze 
steun rekenen, wel blijven we hameren op het behoud van de identiteit van het openbaar 
onderwijs. 
Klantvriendelijkheid is een must, niet alleen bij het hanteren van regels, maar ook in het 
actief meedenken met burgers. Goede communicatie, zorgvuldigheid en zeker ook een 
goede interne afstemming bij de gemeente, allemaal zaken waar de burger recht op heeft. 
We kennen de voorbeelden waar het minder of niet goed ging. Hij noemt ze niet apart. Hij 
zegt dat verstarring in de dienstverlening moet worden voorkomen. Hij noemt als voorbeeld 
het sturen van een klant van loket naar balie en terug om vervolgens in een lege hal een 
nummertje te trekken en op de oproep te wachten, dan wordt die paarse krokodil in de hal 
toch wel een erg wrang symbool! 
 
De eerste uitreiking van een jongeren vrijwilligersprijs voorziet duidelijk in een behoefte. Uw 
subsidie voor de scouting De Trekvogels juichen we toe. We zijn benieuwd naar uw 
onderzoek c.q.acties inzake oudermishandeling. We willen graag weten, verwijzend naar 
onze inbreng van vorig jaar, hoe het zit met een bescheiden fonds voor 
ontwikkelingssamenwerking dat wervend onder de aandacht van burgers en groepen wordt 
gebracht om zo kleinschalige initiatieven te stimuleren. 
 
De PvdA-fractie is er voorstander van om de zwembaden in de hoofdkernen van onze 
gemeente te handhaven en we zijn desnoods bereid enige lastenverzwaring richting burger 
uit te leggen. Het samenbrengen van het voetballen in Vries en Tynaarlo op één locatie is 
voor de PvdA-fractie géén optie.  
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Bij de fractie is er vertrouwen dat in het Integrale Accommodatiebeleid en het daarin 
beoogde samenspel met betrokkenen, die – zo verwachten we – ook zelf best wel met 
doordachte en ondersteunde zienswijzen komen. 

 
Blij is de fractie met uw bereidheid om in 2008 een Cultuurhistorische Waardenkaart te gaan 
opstellen. 
 
Ten aanzien van het vervoer herhaalt hij nog eens het verzoek om de mogelijkheden van 
een cirkelbus te onderzoeken. De fractie bepleit ook nog eens de aansluiting van 
Vries/Tynaarlo op de Q-liner. 
 
Over het rioolrecht zegt hij het volgende: In Tynaarlo wordt rioolrecht geheven naar 
afvoerrecht voor gebruikers van objecten welke zijn aangesloten op de riolering. Enige 
differentiatie is er door koppeling aan het waterverbruik, maar de meeste burgers ontvangen  
een aanslag van ruim € 190,00.- over een waterverbruik van 345 m³. 
De mogelijkheden van de wet kunnen vollediger benut worden door eigenaren ( niet zijnde 
gebruikers) van objecten die zijn aangesloten op het riool via een aansluitrecht in de 
rioolheffing te betrekken. Eigenaren hebben ook baat bij een goed rioolsysteem en bij een 
heffing naar eigenaren en gebruikers worden de lasten door een grotere groep gedragen. 
Rechtvaardiger en evenwichtiger en ook precies passend bij het door uw college verwoorde 
beleidsuitgangspunt van zo laag mogelijke financiële lasten voor de burger. Zie hiervoor de 
paragraaf Lokale Heffingen. 
Zijn vraag is of het college bereid is om voor de begroting 2008 met een aanpassing van de 
heffing van het rioolrecht te komen dan wel daartoe nader onderzoek te doen? 

 
Wij, raadsleden, hebben een strategische agenda en wij hebben onze rituelen die niet altijd 
door iedereen worden gewaardeerd en onze leeftijd. Tussen 20 en 40 vind je er niet veel in 
deze raadzaal. Met name de jongeren zijn bij veel onderwerpen nu juist wel doelgroep: 
woningbouw, sport, scholing en accommodaties. Zijn fractie stelt voor dat we als raad en 
college nog meer doen om jongeren aan te moedigen te participeren in de politiek en dat 
ook aantrekkelijk te maken. Lokale politiek ligt vaak heel dicht bij de belevingswereld. 
Voor velen van ons geldt dat het proces van ouder worden doorgaat, Daarom een idee als je 
de zestig nadert en daarboven komt dat je besluit om eens te stoppen en dat je dan bij je 
afscheid kunt zeggen dat je iemand hebt ingewerkt en voorbereid om eventueel volgens de 
daarbij aangegeven weg ook in de politiek te treden. 
 
Tenslotte zegt hij 10 jaar Tynaarlo dat is geweldig voor een gemeente na herindeling. Het 
college trekt daar  €100.000.- voor uit. Voor wie is nou dat geld.  Zijn fractie wil graag dat het 
college binnenkort een oproep plaatst naar onze burgers en ook groepen van burgers toe 
om zelf met ideeën te komen hoe dat wordt gevierd. Zodat het geen opgelegd pandoer is 
voor allerlei hooggeplaatste personen en dergelijke, maar dat het juist een feest wordt 
bedacht door het volk en ook geconsumeerd door het volk.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de VVD-fractie. 
 
De heer Stel begint met een stukje over de economie en in het bijzonder over een opdracht 
die er nog bij zijn fractie lag. 
Bij de begrotingsvergadering heeft de VVD aangegeven voorstander te zijn van een twee 
jaarlijkse ondernemersprijs.  
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Doel van deze prijs is om eenmaal per twee jaar ondernemingen in de gemeente Tynaarlo, 
die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden, extra aandacht te geven. Tevens 
stelt de fractie voor om een aanmoedigingsprijs in te stellen voor startende ondernemers. 
Op deze manier denken we een positieve bijdrage te leveren aan het ondernemersklimaat 
in de gemeente Tynaarlo. Uiteraard naast de voorwaarde die we als VVD-fractie al vaker 
hebben aangegeven dat we als gemeente moeten zorgen voor voldoende uitgeefbare 
bedrijventerreinen.  
Vanuit het college hebben we de opdracht gekregen om met een concreet voorstel te 
komen. Uiteraard heeft de fractie dat ook uitgewerkt. Als je die opdracht krijgt dan ga je er 
als fractie ook vanuit dat het college de benodigde middelen hiervoor beschikbaar heeft. De 
korte inhoud van de ondernemersprijs is in gezamenlijkheid besproken met de 
Ondernemersfederatie en ook met MKB, twee partijen die ook actief in onze gemeente 
betrokken zijn. De wethouder weet er alles van, want die heeft afgelopen winter ook een 
bijeenkomst bijgewoond over de ondernemers hier in Zuidlaren. We hebben daar een jury 
voor bedacht, ook van de mensen die daar op die dag aanwezig waren, o.a. de heer 
Kosmeijer. Er is een mooi programma voor gemaakt en dat wil hij nu graag overhandigen.  
 
Wat betreft de samenwerkingsverbanden die we kennen, kunnen we positief zijn over de 
ontwikkeling bij de GGD. Dat mag best ook eens gezegd worden. We hebben zo vaak 
gehamerd op de GGD dat het niet goed ging. De VVD -fractie vindt het jammer dat er geen 
meerderheid is voor het instellen van een veiligheidsregio. Hij maakt van de gelegenheid 
gebruik zijn verbazing uit te spreken over dat we nu als raad wel hebben ingestemd met de 
begrotingen van de drie samenwerkingsverbanden, terwijl er toch een belangrijke drempel 
was om met de veiligheidsregio in zee te gaan.  
 
De heer Van Es interrumpeert dat de heer Stel de woorden gebruikte dat “we”hebben 
ingestemd. Hij heeft dezelfde verbazing dat “ze” hebben ingestemd. 
 
De heer Stel vervolgt zijn betoog. De VVD-fractie is benieuwd wat het voorstel van het 
college wordt en hoe nu die samenwerkingsverbanden tot stand komen. Wat betreft 
Alescon wil zijn fractie graag inzicht hebben in de drie varianten m.b.t.Alescon. 
Wat kost het als we: 
- Geen diensten afnemen en alleen afdracht betalen 
- Diensten die op het huidige niveau worden afgenomen met bijbehorende afdracht 
- Het maximaal afnemen van diensten zodat er geen afdracht meer betaald hoeft te worden. 
Graag ontvangt de fractie een overzicht zodat op basis van deze gegevens we dan een 
goede afweging kunnen wat voor de gemeenteTynaarlo de voordeligste keuze is. 
  
Op dit moment kennen we voor een aantal samenwerkingsverbanden naast een dagelijks 
bestuur gevormd door collegeleden een algemeen bestuur waarin raadsleden 
vertegenwoordigd zijn. Ook raadsleden van de gemeente Tynaarlo. De VVD-fractie wil 
hierover graag een discussie hoe we als raad het best onze controlerende taak kunnen 
uitoefenen. Is dat met die algemene besturen of doe je dat gewoon in de raad omdat het 
college vertegenwoordigd is in die gemeenschappelijke regeling teneinde die te controleren. 
 
Verder is zijn fractie benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de 
samenwerking met de gemeente Haren.  
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Naast de stand van zaken wil de VVD fractie ook graag weten op welke onderdelen van de 
organisatie er een intentie ligt tot samenwerking met daarbij een onderbouwing van de 
financiële voordelen die hiermee behaald kunnen worden.  
 
De VVD fractie heeft een aantal maanden terug het voorstel in het presidium gedaan om de 
discussie in de raad te voeren hoe we omgaan met onze drie zwembaden. We hebben die 
vraag met name gesteld omdat de zwembaden buiten de discussie over het accommodatie 
beleid worden gehouden. Voorstel van het college was dat er een onderzoek zou worden 
gestart en dientengevolge heeft de fractie gezegd het onderzoek af te wachten. Wel wil de 
fractie graag duidelijkheid hierover omdat er veel onrust is over het voortbestaan van de 
zwembaden. 
De VVD-fractie is benieuwd naar de voortgang van het proces en hij hoopt dat voor de 
begrotingsvergadering een rapport beschikbaar komt waarin staat aangegeven wat voor 
investeringen er moeten gebeuren binnen de zwembaden om die weer up to date te krijgen 
en met name om de onrust die er heerst in samenleving weg te nemen. 
 
Tijdens de weekenden wordt er door jongeren regelmatig overlast veroorzaakt. Na bezoek 
aan een uitgaansgelegenheid laten ze een spoor van vernielingen achter met alle gevolgen 
voor de gedupeerden. Dit is voor de VVD fractie onacceptabel. We hebben in de gemeente 
inmiddels de mogelijkheid om een verblijfsontzegging in te stellen en de VVD-fractie is 
benieuwd of die ook al ingezet is. Gezien de vernielingen die gepleegd worden en de 
schade die hierdoor veroorzaakt wordt is het zo langzamerhand wel nodig.  De vernielingen 
gebeuren op diverse locaties in de gemeente. Er is overlast door hangjeugd en er worden  
vernielingen gepleegd, en zelfs brand gesticht waardoor de leerlingen van de Vijverstee een 
week niet naar school konden. Worden hier binnenkort camera’s opgehangen? Als het 
plaatsen van camera’s een positieve bijdrage levert aan de veiligheid en het voorkomen van 
vernielingen stelt de VVD-fractie voor om hier voor 2008 meer middelen voor te reserveren.  
 
De VVD-fractie heeft in het verleden al meerdere malen aangegeven dat het moeilijk is om 
een goede reactie te geven op de Voorjaarsnota als het Rijk pas komt met de mei circulaire, 
met daarin meestal de nodige bezuinigingen, na de behandeling van de Voorjaarsnota. 
Inmiddels heet het al juni circulaire en straks waarschijnlijk  de juli circulaire. 
De VVD-fractie betreurt het dat er op dit moment, zoals afgesproken, nog geen duidelijkheid 
is over de OZB discussie. Na een half jaar was dit ons inziens toch wel mogelijk geweest. 
Zijn fractie had graag duidelijkheid gewild over de hoogte van de bijdrage die door de 
eigenaren van niet woningen kan worden opgebracht. 
De € 240.000.- van het college, de € 0.- van zijn fractie of een bedrag ergens daar tussen 
in. 
Door de onduidelijkheid die er nog steeds is, is de tabel op blz. 5 niet in overeenstemming 
met de gemaakte afspraak bij de begrotingsvergadering en de behandeling van de 
kadernota. Er zou een aparte kolom worden opgenomen met daarin aangegeven de 
uitgaven voor nieuw beleid waarvoor op dit moment nog geen financiële dekking is. Nu zijn 
wederom opgenomen de bedragen die moeten worden opgebracht door de ondernemers 
i.v.m de scheefgroei die in de afgelopen zes jaar is ontstaan door de OZB. Maar zoals hij al 
eerder heeft verwoord, deze discussie is nog niet afgerond en de hoogte van de inkomsten 
is nog niet bekend.  
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Om dit probleem op te lossen stelt de VVD fractie voor om het structureel voordeel van 
2006 en het structureel voordeel uit de meerjarenbegroting hiervoor aan te wenden om dit 
ontstane tekort te dekken. Het bedrag wat uit de nog te voeren discussie komt betreffende 
de OZB kunnen we dan aanwenden voor nieuw beleid structureel. 
  
In de Voorjaarsnota geeft het college aan een voorzichtige beleidslijn te kiezen met 
betrekking tot het financieel beleid. Is deze uitspraak wel juist? In de Voorjaarsnota vinden 
we zeer ambitieuze plannen voor nieuw beleid. Overigens kan de VVD-fractie zich wel voor 
een groot deel vinden in de speerpunten die zijn genoemd voor nieuw beleid.  
 
De fractie is met name zeer tevreden over het ophogen van het budget gebiedsgericht 
beleid. Hierdoor kun je gemakkelijk en vlot projecten financieren die vanuit de bevolking 
komen. Denk hierbij aan omgevingsplan de Groeve of projecten uit andere kleine kernen. 
Waar de VVD-fractie op dit moment wel de nodige moeite mee heeft is het bedrag van  
€ 140.000.- euro dat is gereserveerd voor gedragsbeïnvloeding en oplossen lokale 
knelpunten van verkeerssituaties. We hebben de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd 
in het project duurzaam veilig. Wij willen graag eerst in beeld hebben: 
Is het ook veiliger geworden? Maak dit duidelijk door cijfers van ongevallen van voor de 
aanpassing en daarna alvorens weer met nieuwe plannen te komen. 
 
De gemeente Tynaarlo staat voor een actief sportbeleid. Zo stimuleren we kinderen via 
sportpret actief deel te nemen aan sport en hebben we inmiddels al een flink aantal who’s 
next teams in de gemeente. Deze teams zijn ervoor om jongeren vanaf 12 jaar te stimuleren 
aan sport te doen. De VVD-fractie vind dat dit al op de basisschool actiever gestimuleerd 
moet worden. Op dit moment wordt nog niet op alle scholen een vakleerkracht ingezet om 
lichamelijke opvoeding te geven. De VVD fractie wil voorstellen op alle basisscholen in onze 
gemeente dit te verplichten. 
 
Hij sluit af met de rapportage van de concerncontroller. De adviezen die hierin worden 
gegeven worden door het college onderschreven. De VVD fractie is blij met de reactie van 
het college en gaat er vanuit dat de adviezen van de concerncontroller in 2007 worden 
uitgevoerd. 
 
Band 2 
 
De voorzitter geeft het woord aan de fractie van Gemeentebelangen. 
 
De heer Van Es zegt: Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2007. 
Moest het college bij de voorjaarsnota 2006 nog naarstig op zoek naar geld, nu lijken we er 
beduidend beter voor te staan. Het lijkt er op dat we de zaken financieel weer aardig op 
orde hebben. 
 
Het te verwachten positief resultaat bedraagt ongeveer incidenteel € 752.000 en structureel 
€ 95.000. Wel moeten we hierbij aantekenen dat het voordelig incidenteel resultaat 
voornamelijk verkregen is door een extra dividenduitkering van Essent. Zonder deze extra 
dividenduitkering had het er heel wat anders uitgezien.  
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Het college stelt voor om het incidentele voordeel toe te voegen aan de ARGI ter dekking 
van incidenteel nieuw beleid en het structurele voordeel te parkeren voor structureel nieuw 
beleid à € 84.000.- en het restant toe te voegen aan de post structureel onvoorzien. 
Gemeentebelangen kan hiermee instemmen. 
 
In de Voorjaarsnota wordt gesproken over mogelijke negatieve effecten vanuit de algemene 
uitkering van het rijk. Het college bepleit daarom een voorzichtige beleidslijn met betrekking 
tot het financiële beleid. Uit de laatst verkregen informatie blijkt dat deze negatieve 
verwachtingen sterk bijgesteld kunnen worden. Eindelijk een meevaller dus. 
Gemeentebelangen stelt ondanks deze meevaller toch voor om de voorzichtige beleidslijn 
vooralsnog te handhaven. 
 
Voorts stelt het college voor om in te stemmen met de aanvullende voorstellen voor nieuw 
beleid. In grote lijnen kan zijn fractie hiermee instemmen, echter op een aantal punten niet. 
Hier komt hij later op terug.  
 
Het standpunt van Gemeentebelangen inzake de  tariefsdifferentiatie OZB is bij u bekend; 
zijn fractie is daar geen voorstander van en wachten de uitkomst van het overleg af. 
 
In uw voorstellen ten aanzien van beleidsregels rondom het beschikbaar stellen van gelden 
met een maatschappelijk nut kan zijn fractie zich vinden. 
 
Na het lezen van de toelichting per programma op de aanpassingen exploitatie 2007 is  er 
een vraag blijven hangen. 
Het betreft Programma 10 openbaar groen: Zijn er in het kader van de BBV bij de 
begrotingsbehandeling daar geen budgetten voor overgeheveld? 

 
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat we in onze gemeente beschikken over een 
gevarieerd woningaanbod.  
Vergrijzing  is geen bedreiging maar een nieuwe uitdaging! 
Senioren zijn van toenemend economisch belang voor onze gemeente maar dan moeten 
we wel zorgen voor goede huisvesting voor ouderen. 
Halen we onze doelstelling wel nu er in de kern Zuidlaren, naar de mening van zijn fractie,  
te weinig voor deze doelgroep wordt gebouwd? Laten we over de starters op de 
woningmarkt maar zwijgen. Bij de presentatie van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo (OBT) 
van enkele weken geleden’proefden we enige teleurstelling dat we die kans hebben laten 
lopen. 
Om de ouderen binnen onze gemeentegrenzen te houden zullen we in de kern van  
Zuidlaren de kansen moeten durven grijpen. Ook maakt zijn fractie zich zorgen of de sociale 
woningbouw wel voldoende aan bod komt. Wij zien reikhalzend uit naar de startnotitie 
Nieuwe Akkers. 
 
Uw aandacht voor de cultuurhistorische elementen in ons landschap deelt de fractie. 
Kunnen we hierover binnenkort een notitie tegemoet zien? 
Het is op verschillende momenten al eerder aan de orde geweest, o.a. bij het 
Accommodatiebeleid, dat zijn fractie de monumentale en beeldbepalende woningen daarbij 
wil betrekken. 
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Wij zijn van mening dat er naast gedragsbeïnvloeding ook een sterker accent op 
handhaving gelegd moet worden. Als preventief optreden niet helpt dan maar repressief. 
Door de heer Stel is daar al enigszins naar verwezen. 
 
Gemeentebelangen ziet graag onderzocht of er mogelijkheden zijn om een recreatieve 
fietsverbinding van Ter Borch naar Schelfhorst te realiseren, aansluitend op de bestaande 
recreatieve fietsverbindingen. 
 
Gemeentebelangen is van mening dat we een gemeente moeten zijn waar plaats is voor 
jong en oud met alle gewenste en noodzakelijke voorzieningen. Een discussie over de 
zwembaden hoeft voor ons dan ook niet, want sluiten is voor ons geen optie. 
Wij willen een gemeente zijn waar de jeugd goed en veilig kan opgroeien en waar aan 
ouderen voldoende zorg wordt geboden. Kortom een samenleving waarin oog is voor elkaar 
en waar welzijn hoog in het vaandel staat. Niemand aan de kant is het credo! “Iedereen 
participeert” is het uitgangspunt van de fractie. 
 
De uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning [WMO] staat of valt met een 
betrokken samenleving met actieve burgers. 
Burgers moeten we stimuleren om mee te doen in de samenleving, ze ertoe zetten om meer 
te doen voor zichzelf en voor elkaar. Zo’n samenleving moeten mensen zelf tot stand 
brengen. Dat kan als er professionele ondersteuning van de gemeente is die inspireert en 
faciliteert. Deze ondersteuning geldt in het bijzonder voor de vrijwilligers die we in de 
toekomst hard nodig hebben. 
In de toekomst komen er steeds meer taken naar de WMO. Deze toename van taken brengt 
financiële risico’s met zich mee. 
Gemeentebelangen vindt dat we de kwaliteit moeten bewaken en veel aandacht moeten 
hebben voor bejegening van cliënten. Dit geldt ook voor de cliënten van het ISD t.a.v.die 
bejegening kunnen we nog het een en ander verbeteren. 
 
Dat de luchtkwaliteit in een schoolklas slecht kan zijn weten we allemaal. Maar hoe slecht! 
Uit recente onderzoeken is gebleken dat de prestaties van leerlingen behoorlijk achteruit 
kunnen gaan bij een slecht binnenklimaat. 
Gemeentebelangen vindt dat er een onderzoek moet komen naar de luchtkwaliteit van onze 
schoollokalen. 

 
Het schrappen en vereenvoudigen van een aanzienlijke hoeveelheid regels moet mogelijk 
zijn. Dat deregulering nodig is staat buiten kijf. Wij moeten ons afvragen welke regels nodig 
zijn: wat gebeurt er als je niets regelt? Het aanvragen van een eenvoudige bouwvergunning 
zou mogelijk moeten zijn. Na toetsing van het bestemmingsplan en het bouwbesluit zou 
binnen twee weken een vergunning verleend moeten kunnen worden; de zogenaamde 
flitsvergunning. Hoe is het eigenlijk met onze paarse krokodil gesteld? 
Het meldpunt is met veel elan gepresenteerd, maar wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 
  
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het grondbedrijf er komt. 
Het optuigen van het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo brengt echter wel een financiële 
verzwaring met zich mee! De fractie maakt zich zorgen wat een en ander voor onze 
begroting betekent. We willen als raad door middel van een nieuwsbrief graag op de hoogte 
gehouden worden van deze nieuwe ontwikkeling. 
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Gemeentebelangen vindt de controle van verbonden partijen gebrekkig en ziet hierin graag  
verandering. Hierbij kan de rekenkamer een grote rol spelen. 
 
Bij uw voornemen om aan de viering van 10 jaar Tynaarlo € 100.000.- uit te geven  plaatst 
de fractie grote vraagtekens. Ook tegen de aspiraties van het college om Tynaarlo in 
internationaal verband een plaats te geven kijken we genuanceerd aan. 
 
Tenslotte nog een vraag. Op een vraag van Gemeentebelangen over het faillissement van 
de schoolbegeleidingsdienst Kobalt heeft u geantwoord dat er voor Tynaarlo geen nadelige 
gevolgen met betrekking tot de levering van de diensten zouden zijn. Nu geeft u echter op 
pagina 63 van de Voorjaarsnota aan dat de levering van producten wel degelijk onder druk 
staat. Kunt u dit verschil toelichten? 
 
De  voorzitter geeft het woord aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo. 
 
De heer Kloos zegt dat iedereen ruim voor deze middag de algemene beschouwingen van 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft ontvangen. Deze worden nu voorafgaand aan zijn 
betoog in de notulen opgenomen. Het geeft geen pas deze nogmaals voor te dragen 
 
De algemene beschouwingen zijn als  volgt verwoord: 
De politiek schijnt door het grootste gedeelte van de bevolking als volstrekt oninteressant te 
worden gezien. Deels is dat te wijten aan een sterk veranderde mentaliteit in Nederland. De 
Nederlandse samenleving is inmiddels zo ver uiteengevallen, dat eigenlijk niet meer van 
een samenleving kan worden gesproken. Men is minder dan ooit bereid zich in te zetten 
voor de publieke zaak en voor collectieve belangen. Iets heeft pas waarde als die waarde in 
geld tot uitdrukking kan worden gebracht. De vraag: “Wat levert het me op?” is, aldus de 
heersende mentaliteit, van veel groter belang dan de vraag: “Waar ligt mijn 
verantwoordelijkheid?”. Als mensen zich tekortgedaan voelen, en dat gevoel is vaak meer 
dan terecht, ligt het antwoord eerder in klagen en jammeren dan in daadwerkelijk actie 
ondernemen. 
 
Er zijn politieke partijen die, als de tanende interesse in de politiek aan de orde komt, in dit 
gejammer mee gaan. Sommige politici uiten regelrechte verwijten aan de bevolking in een 
poging het tij te keren. Zij gaan eraan voorbij dat met het maken van verwijten of met het 
willen afdwingen van iets dat niet af te dwingen valt, geen resultaten zijn te boeken. Ze 
presenteren meestal de ziekte als medicijn. De voorstellen van de bobo’s om de bevolking 
tot grotere betrokkenheid uit te lokken, lijken op het eerste gezicht misschien meer 
constructief, maar bij nadere beschouwing is ons gebleken dat het slechts cosmetische 
trucjes zijn. De kern van de zaak is dat bijna alle partijen gekozen hebben voor het 
neoliberalisme als leidende ideologie. En dit “liberalisme” leidt nu eenmaal tot een constante 
concurrentiestrijd tussen de mensen, een verheerlijking van geld en goed, een ik-kom-eerst-
mentaliteit, kortom: tot de ontbinding van de samenleving. De desinteresse voor politiek is 
slechts één van de uitingen van deze ontbinding. De door het neoliberalisme gedomineerde 
overheid geeft zelf, zowel op landelijk als op lokaal niveau, het slechte voorbeeld. Immers, 
ook de overheid heeft geen interesse voor de publieke zaak. Ook voor de overheid is iets 
slechts van belang als het op geld te waarderen is. Ook de overheid toont keer op keer 
weer aan gewoon lak te hebben aan de gewone mensen. Dit moet mij van het hart.  
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Ook in deze gemeente blijkt overigens steeds dat geldelijk gewin gaat boven een sociale 
cohesie in de dorpen en goede voorzieningen voor de bevolking. Moeten bijvoorbeeld de 
mooie sport- en recreatievoorzieningen zoals zwembaden en sporthallen en -velden, 
bijvoorbeeld in Vries, worden opgeofferd aan de grondspeculanten van dit college? De 
signalen zijn evident dat dergelijke voorzieningen uit de kernen worden weggerukt. En al 
lange tijd zitten de collegepartijen te drammen om dure woningbouw in Vries Oost. Hier 
moet “innovatief” gebouwd kunnen worden, dus geen woningen voor de gewone man, laat 
staan voor de lokale bevolking. Ook in het waardevolle en vogelrijke landschap bij de 
Nieuwe Stukken. Het college beroept zich dan steeds op het ondemocratische bestuurlijke 
speeltje dat “Regiovisie” genoemd wordt. In vrijwel alle collegestukken wordt keer op keer 
getracht het beeld te creëren alsof de megalomane plannen al een voldongen feit zijn, 
terwijl het laatste woord er nog niet over zal zijn gezegd. Kortom: voor geldelijk gewin voor 
enkelen, worden blijkbaar alle waarden en gemeenschaps-belangen opzij geschoven. 
 
Bij de voorbereiding van de reactie van Leefbaar Tynaarlo probeerde ik me een voorstelling 
te maken van hoe dat zou zijn, 8 maal 10 minuten een lezing over financiën aan te moeten 
horen. Voorzitter, dat moet toch wel een enorme opgave zijn om daar aandachtig naar te 
luisteren. Ik vroeg me af hoe ik kon voorkomen dat iedereen bij onze presentatie niet, zoals 
bij de andere fracties, wegdoezelt of wegdroomt of op de loop gaat. Ik ben dus begonnen 
met wat ik in ieder geval kwijt wilde en zal in mijn verdere bijdrage een verwoede poging 
doen om dat saaie financiële gedoe nu eens te vertalen naar gewoon Nederlands, zonder al 
te veel cijfers. Ik benoem verschillende zaken waar we verbeteringen zouden willen zien, 
doe handreikingen en geef ook nog enige visie over enkele onderwerpen die leven binnen 
deze gemeente.  
 
Even een nuancering vooraf. Ik vind het wel grappig als er in diverse nota’s wordt gezegd 
dat de Integrale Afweging zich richt op eenmalig geld en de Kadernota op structureel geld. 
Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Als we de integrale afweging ook maar even 
bekijken, dan zitten daar vele keuzes in met een structureel karakter. De Integrale Afweging 
en de Kadernota lopen dus gewoon in elkaar over. Maar eigenlijk is dat niet erg, want 
eenmalig geld kan structureel worden gemaakt en andersom. Belangrijk voor ons als 
Leefbaar Tynaarlo is dat we wel blijven nadenken wat we doen, en boekhoudkundige 
problemen blijven onderscheiden van echte financiële problemen.  
 
Goed zou het zijn eens een opschoningactie te houden. Vast staat dat in sommige 
gemeentelijke laatjes nog redelijk wat geld gevonden kan worden. Aan de ruim € 2 miljoen 
die in 2006 zijn overgebleven, had eigenlijk door de raad opnieuw een bestemming moeten 
worden gegeven. Voeg daar 1/3 deel van de stroppenpot Terborch aan toe en de raad kan 
direct beschikken over ruim € 3 miljoen. Maar als zo vaak heeft het college daar al een 
bestemming voor gevonden en heeft de raad dus het nakijken. 
 
Stel dat het college het voorstel wel had gedaan aan de raad van hoe we die gelden van 
2006 en 1/3 deel stroppenpot (3 miljoen) Terborch het best zouden kunnen besteden. Wat 
hadden we dan als raad voorgesteld. Wel, en misschien wel terecht, het college was op dat 
antwoord niet gerust en heeft dus maar zelf de integrale afweging vormgegeven. De vraag 
is dan “Is dat erg dan?”. Wel, niet als dat goed gebeurt! Natuurlijk valt er hier en daar wat af 
te dingen op gemaakte keuzes, maar in het algemeen is de juiste koers gekozen. In dit 
geval was veel geld wat overgehouden was al door de raad bestemd voor werken die in 
2006 niet zijn uitgevoerd. Deze dienen dus in 2007 alsnog te worden uitgevoerd. 
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Verder was er “eenmalig geld”, zoals het college het omschrijft. En, de raad heeft haar 
goedkeuring gegeven aan de eindrekening 2006 en ook aan de bestemming van de 
overgebleven ruim  € 2 miljoen. 
 
Voor 2007, zo geeft het college aan, ligt het op koers. 17 productgroepen geven incidenteel 
een tekort aan en 10 productgroepen hebben een structureel tekort. Het 1e kwartaal is 
natuurlijk een momentopname, nemen we aan. Er kan dus nog worden bijgestuurd. Het 
college heeft dan ook aanpassingen voorgesteld en daarmee komt alles er wat gunstiger uit 
te zien. Wie kan daar dan nog op tegen zijn. 
 
Nadenkende is Leefbaar Tynaarlo van mening en stelt ook voor om een groot gedeelte van 
het eenmalige geld van een afgelopen jaar wat is overgebleven, voortaan te gebruiken om 
de lasten in de toekomst te drukken. Je spreekt dan van verstandig beleid. Het ineens 
betalen van wegreconstructies in plaats van deze langzaam af te schrijven is ook een prima 
sturingsmiddel om geld in een meerjarenbegroting vrij te maken. Zo kunnen weer 
broodnodige structurele zaken waar Tynaarlo behoefte aan heeft, toch worden uitgevoerd. 
Denk onder andere aan een actief jeugdbeleid, versterking van de brandweer, beter 
onderhoud aan onze buitenwegen en mogelijk zelfs een verlaging van de OZB. Over dat 
laatste straks nog wat meer. Ook zien wij als Leefbaar Tynaarlo het bestaande wijkbeheer 
als een belangrijke schakel om op een laagdrempelige manier inspraak van de inwoner te 
verkrijgen. Weten wat de burger bezighoudt en op een interactieve manier besturen 
betekent: de wijk in, en luisteren, niet alleen praten. Goede ideeën en oplossingen worden 
echt niet alleen bedacht achter bureaus in dit gemeentehuis. We roepen als raad maar al te 
vaak dat de gemeente beter moet communiceren met de burger. Dat zou dus kunnen door 
wijkbeheer en een servicelijn. Bovendien hoeft wijkbeheer niet persé duur te zijn. Enige 
spoed willen wij betrachten als het gaat om het centrum van Eelde. Dit ziet er al een paar 
jaar verwaarloosd uit! In een aparte brief zullen wij daar op terug komen. 

 
Als we kijken naar één van de hoofdlijnen, dan geeft de kadernota 2008 wat ons betreft een 
goede richting voor de aanstaande begroting in november. Hij is in ieder geval lekker kort. 
Ja, u weet hoe wij als Leefbaar Tynaarlo denken over bureaucratie. Wat ons betreft mag dat 
trouwens wel expliciet benoemd worden als kader: het terugdringen van bureaucratie. Wij 
zouden het college willen vragen eens na te denken op welke manieren dat vorm zou 
kunnen krijgen en of daar besparingen mee kunnen worden bereikt. Een paar hints zijn in 
ieder geval: kritischer kijken naar onderzoek, inhuur van externen en het voor en naar 
elkaar schrijven van dikke stukken. Bovendien betekent minder papier ook minder te 
kappen bomen en dat betekent weer tevreden heren Odding en Assies, en dat is ook wat 
waard.  
 
Ik had u beloofd nog even terug te komen op de OZB. Leefbaar Tynaarlo heeft altijd gezegd 
de OZB als uiterste redmiddel te zien om de begroting sluitend te krijgen. Als de financiële 
signalen dus juist zijn, dan kan er dus worden ingezet op een minimale OZB-stijging. Dat 
doet ons natuurlijk deugd. Het lijkt ons een goede zaak om bij de begrotingsbesprekingen in 
oktober te bezien of de positieve signalen inderdaad structureel van aard zijn. De 
septembercirculaire kan dan daar meer uitsluitsel over geven. Het is nu nog wat te vroeg 
om te juichen en ons al vast te leggen op 1%, maar als in oktober de vooruitzichten voor 
2008 stabiel en positief blijken kan worden afgezien van een OZB-verhoging in 2008. 
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Verder willen wij aandacht vragen voor de oplopende stuwmeren in de begroting bij de 
reconstructies van wegen. We realiseren gewoon structureel minder dan we begroten. Wij 
zouden willen vragen in de begroting 2008 realistischer bedragen te gebruiken en het 
verschil als kostendrager te gebruiken voor prioriteiten die vanavond worden voorgesteld. 
Juist binnen de productgroepen dient men realistischer te begroten. En of het nou allemaal 
zo geweldig is, waaraan dit geld wordt besteed. Keer op keer wordt de bevolking 
onverhoeds geconfronteerd met een opengebroken straat omdat er her en der weer eens 
verkeersbelemmerende hindernissen moeten worden gecreëerd. Autootje pesten is een 
geliefd tijdverdrijf binnen dit college. In dit licht past wellicht ook de onwilligheid van het 
college om te spreken over de - vanuit de bevolking aangedragen - mogelijkheden tot 
ontsluiting van de Zuid-Es te Zuidlaren op de N34, met een beroep op een standpunt van de 
Provincie dat evenwel niet met enig document aangetoond kan worden. De gang van zaken 
in Vries is ook geregeld door ons aan de orde gesteld. Maar ook in het kader van het 
spiksplinternieuwe verkeersproject in Zuidlaren is er, naar ons gebleken is, de nodige 
energie in gestoken om het voor automobilisten moeilijk te maken. Te denken valt aan 
drempels waar men nog mee gelanceerd wordt als men 20 kilometer per uur rijdt. En het 
meest problematische zijn de nieuwe “parkeerplaatsen” die langs de weg gelegen zijn. Deze 
steken wel zo ongeveer een ruime decimeter boven het wegdek uit, het lijkt eerder een 
trottoir. Moeilijk om met auto op te komen en om er af te komen, en dan moet men ook nog 
eens voorstellen hoe het zal zijn bij gladheid. Bovendien kan men zich verstappen bij het 
uitstappen, naar wij vernamen hebben al mensen zich daardoor lelijk bezeerd. Moeten wij 
nu een dure ingreep verwachten om deze risicovolle situatie weer te normaliseren? 
 
Hij noemt het voornemen van het college om voor € 100.000.-euro een feestje te bouwen 
omdat we 10 jaar herindeling achter de rug hebben. Het lijkt hem een slecht initiatief. Dit 
soort feestjes is meer bedoeld voor de bobo’s en dan worden wij als burgers afgescheept 
met misschien wel een duizendklapper dan wel gillende keukenmeid. Feit is dat de 
gemeente Tynaarlo financieel kerngezond is. Afgelopen boekjaar (2006) is er een verwacht 
overschot van circa € 2 miljoen. Ook dit jaar schotelt het college een en ander rooskleurig 
voor.  
Als we besluiten om bijvoorbeeld de OZB te verlagen met 5%, dan kost dat de gemeente  
€ 375.000,-. Dan geef je de burgers bij het 10-jarig bestaan iets om vrolijk van te worden na 
de door velen ongewenste gemeentelijke herindeling. Wat betreft lastendruk voor de 
burgers zitten we landelijk gezien in de middenmoot, terwijl we een rijke gemeente zijn. Laat 
de burger hier eens van meeprofiteren! We weten nu dat onze voorzitter van feestjes houdt. 
Wel, onderzoek de mogelijkheden om de nationale viering van koninginnedag in de 
gemeente Tynaarlo te laten plaatsvinden. 
 
Ook zijn we niet gerust op de signalen van een weer op stapel staande herindeling. Zo zien 
we feitelijk dat door het steeds maar weer opnieuw aangaan van samenwerkingsverbanden 
met de omringende gemeenten, eigenlijk een nieuwe gemeentelijke herindeling wordt 
voorbereid. Een nieuwe herindeling heeft slechts voordelen voor een nieuw type 
bestuurders: de gladde en keiharde managers die alleen maar oog hebben voor 
eindbalansen terwijl ze de belangen van de gewone mensen volkomen negeren. De kloof 
tussen de mensen en de politiek zal dan alleen maar verbreed worden. Een nieuwe 
herindeling zal waarschijnlijk gepaard gaan met verdere verhogingen van de gemeentelijke 
lasten. Na de vorige herindeling zijn de voorzieningen in de bijdorpen uitgekleed teneinde 
de voorzieningen in de 3 grote kernen overeind te kunnen houden.  
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Wij bezien deze dreigende herindeling in het breder verband van een zorgwekkende 
ontwikkeling tot afbraak van de in dit land natuurlijk gegroeide democratische decentrale 
rechtsgemeenschappen, en de democratie in het algemeen, als zoveelste slag in het 
gezicht van de bevolking, en wij hopen dat de gemeente Tynaarlo met kracht naar het Rijk 
zal uitdragen dat dit onwenselijk is. 
 
De sociale diensten van de gemeenten Tynaarlo, Assen en Aa & Hunze zijn in de aanloop 
naar de nieuwe gemeentelijke herindeling samengevoegd. Leefbaar Tynaarlo zag daar de 
noodzaak niet van in. De uitkeringsgerechtigden in Tynaarlo hadden zich massaal tegen de 
plannen gekeerd. Het college ging er echter, zoals gebruikelijk, vanuit dat de mening van de 
meest betrokkenen gewoon niet ter zake doet. Al in december 2003 heeft Leefbaar 
Tynaarlo, in het de toenmalige nieuwsbrief “Fusieflits”, ervoor gewaarschuwd dat door de 
fusie van de gemeentelijke sociale diensten de sociale dienstverlening verder op afstand 
zou komen te staan van de cliënten. Alles zou afstandelijker en onpersoonlijker worden, 
hetgeen wij toen al voorzagen, zodat het een verslechtering zou opleveren voor zowel de 
medewerkers als de cliënten, burgers van onze gemeente. Helaas - moeten wij hierbij 
zeggen - blijkt dat wij in dezen een vooruitziende blik hebben gehad. Naar verluidt zijn zelfs 
in - nota bene - Assen al allianties van cliënten opgericht om zich tegen de slechte en starre 
behandeling teweer te stellen. Dergelijke initiatieven van assertieve burgers kunnen 
rekenen op onze steun en wij spreken dan ook de hoop uit dat de cliënten uit de gemeente 
Tynaarlo hier een voorbeeld aan zullen nemen. Wat uiteindelijk het financiële voordeel is 
geweest, waar steeds over is gesproken en wat ons is voorgehouden, kunnen we tot op dit 
moment nergens zichtbaar krijgen. Graag zagen wij eindelijk eens een overzicht van wat het 
ons eerst kostte voor het samengaan en van daarna. De taak van de gemeente op het 
gebied van de sociale zekerheid zal in de komende jaren alleen nog maar in belang 
toenemen. We stevenen immers regelrecht af op een wereldwijde economische crisis. De 
massaontslagen in binnen- en buitenland zijn in feite enkele maanden geleden al begonnen. 
De energiegiganten en banken zijn daar directe voorbeelden van. Het is te verwachten dat 
een toenemend aantal mensen gedwongen zal worden terug te vallen op een uitkering.  
 
Ja, en dan het jeugdbeleid in de gemeente Tynaarlo. De soap jeugdsoos. Alweer is de 
boodschap van het college richting jeugd: “Jullie doen er toe, maar jullie zijn niet belangrijk 
genoeg om aandacht aan te besteden”. De jeugd van haar kant is inmiddels ook al lang tot 
de conclusie gekomen dat de politiek er niet toe doet. Ze kunnen immers roepen wat ze 
willen, er wordt toch niet geluisterd. De zaak wordt nog erger als de overheid plotseling wel 
vol verontwaardiging reageert als er eens iets mis gaat. Dan zijn alle jongeren plotseling 
vandalen en herrieschoppers. De gemeentelijke overheid in Tynaarlo heeft echter moreel 
gezien geen enkel recht zich over het wangedrag van jongeren te beklagen. Deze overheid 
is zelf rechtstreeks voor dit soort uitwassen medeverantwoordelijk. Leefbaar Tynaarlo stelt 
zich op het standpunt dat in iedere kern een jeugdsoos dient te komen. Wel dient het 
college dit transparant aan te pakken en niet achterbaks met als resultaat dat de Provincie 
de gemeente terugfluit en de jeugd met lege handen staat, met dank aan de PvdA 
wethouder. In één adem noemen we de skatevoorziening. Ook zo’n belofte, gedaan door 
het college dat in ieder geval voor het gemeentehuis niet of nauwelijks is te realiseren. Wij 
blijven bij ons standpunt hierover. Bij de sporthal is nog een groenkampje waar deze 
voorziening kan worden gerealiseerd. Creëer verder een meldpunt jeugdoverlast in de 
gemeente Tynaarlo. Op dit meldpunt kunnen de inwoners jeugdoverlast melden. Om in een 
vroeg stadium overlast bespreekbaar te maken en mogelijk escalatie te voorkomen met de 
melder en de veroorzaker, ziet zijn fractie hier een rol weggelegd voor de jongerenwerker. 
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In de gemeente Tynaarlo vinden te veel vernielingen plaats aan openbare verlichting, 
verkeersborden, straatmeubilair enzovoort. U raamt dit tot op dit moment op  
€ 20.000 euro. Leefbaar Tynaarlo stelt voor om een vandalismethermometer in te voeren 
die deze kosten inzichtelijk maakt. Op deze wijze wordt voor iedereen duidelijk wat de 
kosten zijn om deze vernielingen weer te herstellen. 
 
Komt de jeugd er bekaaid van af in de gemeente, voor de bejaarden is het allemaal nog 
veel erger. In een kapitalistische maatschappij, waar iedereen slechts gewaardeerd wordt 
op zijn inbreng als producent of consument, gelden bejaarden natuurlijk per definitie als 
overtollig. Ze zouden alleen maar geld kosten en niks opbrengen. Niet voor niets wordt de 
bevolking bang gemaakt met de gevolgen van de zogenaamde “grijze golf”. Onterecht: wij 
pleitten eerder voor “Senioren Economie”. Het totaalplaatje laat echter zien dat de 
bejaarden er op achteruitgaan. Stop wat ons betreft ook meer geld in de dorpsplannen in 
plaats van in meer ambtenaren. Vanwege de grote pot reserves is het overigens ook prima 
haalbaar, zo hebben we ons voor laten rekenen, om ook nog eens een extra financiële 
impuls te geven aan de dorpsplannen. De vele burgers die op verschillende avonden in het 
verleden hierover hebben meegedacht, verdienen het alleen al daarom dat er veel sneller 
werk van wordt gemaakt dan nu gebeurt, zeker wanneer je weet dat er voldoende middelen 
aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het creëren en behoud van belangrijke 
voorzieningen in alle kernen. 
 
Dat de groenvoorziening al jaren op een laag pitje is gezet is in elke kern van de gemeente 
te zien. Wij hopen dan ook dat met een structurele financiële ophoging dit probleem op een 
adequate wijze kan worden opgelost. En doet zo direct ook iets aan de te grote wachtlijst 
van het werkvoorzieningschap Alescon. Het kan mij zijn ontgaan, maar is het 
“groenbeleidsplan” wel door de raad vastgesteld? Soms moet je bezien in hoeverre je 
burgers directer kan betrekken bij zijn of haar eigen leefomgeving. Zeker als het gaat om de 
groenvoorzieningen in onze gemeente, die nu nog ruim aanwezig zijn. Het onderhoud 
daarvan is beneden alle pijl en kost veel geld. Je zou er voor kunnen kiezen de burgers 
daar beter bij te betrekken. We stellen dan ook voor: een Groenadoptieplan. Het 
Groenadoptieplan is bedoeld om inwoners van de gemeente Tynaarlo te betrekken bij een 
stukje groenbeheer in de directe leefomgeving. 
 
De verkeersveiligheid bij scholen laat ook nogal te wensen over. Vaak veroorzaakt door de 
ouders zelf. Dus graag extra aandacht ook hiervoor. 
 
Het ambtenarenapparaat in de gemeente functioneert nog steeds niet naar behoren. Uit 
bezuinigingsoverwegingen zijn veel arbeidsplaatsen die binnen de gemeentelijke 
organisatie vrijkwamen, niet opgevuld. Er is een groot verloop: dat betekent veel jonge en 
onervaren nieuwe gezichten en het verdwijnen of wegpesten van de ambtenaren met 
kennis en het weten van de hoed en de rand. Je kunt je afvragen waar dat aan ligt. Zou de, 
onder verantwoordelijkheid van het college, gehanteerde stijl van leidinggeven er niet debet 
aan zijn? De voortdurende reorganisatieplannen zijn een van de constante bronnen van 
onrust onder het gemeentelijke personeel. Het personeel van de afdeling Sociale Zaken is 
verdwenen naar Assen. De plannen en ruis over een volgende gemeentelijke herindeling 
doen uiteraard ook geen goed. Het is van het grootste belang dat er eindelijk eens rust komt 
op het gemeentehuis. Geen verdere reorganisatieplannen.  
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Het college wil een effectieve en doelmatige, op de burger gerichte, organisatie. Daar is 
inderdaad behoefte aan. Nu zijn veel burgers niet op de hoogte van hun rechten en plichten, 
zo is ons gebleken. Ook mensen in een bijstandsituatie of met een laag inkomen weten niet 
wat hun plichten en rechten zijn. Er dient in onze ogen een gedegen voorlichting gegeven te 
worden hieromtrent. Niet alleen via het zogenaamde belsysteem maar direct door de 
mensen hierover in te lichten. Zo voorkomen we dat veel geld onterecht blijft liggen en de 
stille armoede ondertussen welig tiert in onze gemeente. 
 
Overigens is de voorlichting door de gemeente aan de burgers in het algemeen niet altijd 
om over naar huis te schrijven. Enige jaren geleden heeft het gemeentebestuur, ondanks de 
inspanningen van onder andere Leefbaar Tynaarlo dit te voorkomen, besloten om de 
gemeentelijke berichten niet meer in de lokale dorpsbladen te doen plaatsten, maar enkel in 
één huis-aan-huisblad dat door de hele gemeente wordt verspreid. Tenminste, dat laatste is 
de bedoeling. Mij bereiken zeer regelmatig klachten van burgers dat zij al weken dit huis-
aan-huisblad niet ontvangen hebben. Men moet onderhand in de berm gaan zoeken om de 
informatie van de gemeente tot zich te kunnen nemen. Hopelijk komt het gemeentebestuur 
nog eens tot bezinning en herstelt het de gemeentepagina ook in de dorpsbladen. Het is 
immers van vitaal belang dat de burgers goed geïnformeerd worden. Bovendien zouden de 
lokale dorpsbladen zo wat armslag krijgen om zich op de verslaggeving over het 
dorpsgebeuren te storten. In een gezonde democratische samenleving is een gezonde 
journalistiek van levensbelang; zo ook op gemeentelijk niveau; en zo ook op dorpsniveau. 
 
En dan de controle en handhaving. Het komt vreemd voor dat er regels gemaakt worden en 
daarna beleid moet worden ontwikkeld met betrekking tot de controlerende taak van de 
overheid. We zouden hier eens diep over moeten nadenken. De burgers, en vaak ook de 
raad, worden pas op de hoogte gesteld als ze voor een voldongen feit staan. Daar moet u 
toch nog enige verbetering in aanbrengen. 
 
De Voorjaarsnota staat bol van de pretenties en presenteert Tynaarlo als een groen- en 
cultuurminnende gemeente, terwijl de realiteit anders blijkt te zijn. De cultuur is blijkbaar 
voor een selecte groep en in het groen wonen is niet voor ieder weggelegd, zeker niet voor 
de senioren die wonen in stapelhokken en het zou de bedoeling zijn dat er nog meer van 
deze senioreneenheden worden opgetrokken. Met het privatiseren van grondzaken, wordt 
zeker het kunnen huren van betaalbare seniorenwoningen, steeds lastiger. We vragen hier 
extra aandacht voor de komende periode. Als de gemeente wil blijven draaien, hebben we 
niet alleen senioren nodig maar toch echt ook jongeren en die worden nu ontmoedigd om 
hier te blijven omdat er voor hen niets is, dus vertrekken ze naar Assen en/of Groningen. 
 
Betreffende de rampenbestrijding zouden wij graag willen weten of er rookmelders in de 
schoolgebouwen en alle andere gemeentelijke gebouwen zijn geplaatst. Zo nee dan dienen 
hiervoor extra gelden te worden vastgesteld. Verder zouden we willen weten wat de stand 
van zaken is met betrekking tot de locatiekeuze voor de nieuwbouw van de Brandweerpost 
Vries. Dit duurt wel erg lang. Ook hier dienen we gelden voor vrij te maken. Tegelijkertijd 
spreken we onze waardering uit naar de brandweerkorpsen in zowel Zuidlaren, Eelde-
Paterswolde en Vries, en hopen dat ze zich niets zullen aantrekken van het getouwtrek van 
enkele notabelen om te komen tot een VRD. En richting de senioren onder de ambtenaren: 
laat u niet inpakken door een enkele notabele boven u en blijf uw baan zien als uw hobby.  
 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 36 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

En als laatste waarschuwing aan het college willen we meegeven om geen structurele 
uitgaven te dekken uit incidentele mazzeltjes.  
 
Leefbaar Tynaarlo wil een ieder dank zeggen die heeft bijgedragen aan deze algemene 
beschouwing. In hoeverre er moties zouden moeten worden ingediend is afhankelijk van 
wat het college wel dan niet toezegt, over wil nemen en middels voorstellen zal komen naar 
de raad zodat hier beleid van zal worden gemaakt, vertaald in de begroting 2008. 
Tot zover de schriftelijk ingediende algemene beschouwing. 
 
De heer Kloos vervolgt met te zeggen dat naar aanleiding van de reacties die zijn fractie  
mocht ontvangen op de vooraf door haar openbaargemaakte bijdrage voor de Algemene 
Beschouwingen en actuele zaken zijn fractie zeer tevreden is. Wel heeft de fractie nog de 
volgende aanvullende punten opgesteld die hierbij worden aangeleverd en als onderdeel 
van de beraadslagingen beschouwd dienen te worden. 
 
De vraag die veel burgers zich heden ten dage stellen is: waar blijven onze te veel betaalde 
gelden aan energie? Salarissen van de hoogste bestuurders in de publieke sector zijn in 
2006 weer gestegen. Onder meer vele dure vertrekregelingen dreven de loonkosten flink 
op. Bij de vertrekregelingen was een bepaalde topfunctionaris van energiebedrijf Eneco de 
absolute uitschieter. Zijn vervroegde uittreding kostte het bedrijf € 1,9 miljoen. Inclusief zijn 
salaris van € 569.000.- incasseerde deze functionaris in 2006 € 2,5 miljoen. Hij voert 
daarmee de lijst van grootverdieners aan. Op de tweede plaats komt de topman van Essent 
met € 907.000.-. Hiermee is wel duidelijk geworden waar ons te veel betaalde geld naar toe 
is gegaan. En daarmee komt hij niet bij de salarissen van onze wethouders. Tellen we 
daarbij het tillen door te hoge transportkosten te berekenen dan zijn we helemaal weer bij. 
Dat wordt € 35.- per gezin. Dat Essent in de media roept dat het gas en elektra per 1 juli 
naar beneden zal worden bijgesteld is een dooddoenertje. Men moest wel, twee tarieven 
hanteren na de fusie met Nuon is namelijk niet zo slim. Na 6 maanden kunnen de prijzen 
zoals afgesproken weer worden opgetrokken naar het oude niveau. Het is maar dat u het 
weet. Ook over de vertrekregelingen is veel te zeggen. Dat levert voor vertrekkende 
topfunctionarissen vaak tonnen op, ook als zij wegmoeten wegens “onoverbrugbare 
verschillen van inzicht over het beleid” en dergelijke eufemismen. Wij vragen onszelf nu af: 
wat krijgt de modale werknemer als ontslagpremie van diens baas in geval van 
onoverbrugbare verschillen over het gevoerde beleid? Dergelijke zaken als voornoemd zijn 
zijns inziens onwenselijk. De gemeente heeft in deze een verantwoordelijkheid als mede-
aandeelhouder van enige nutsbedrijven. Eigenlijk zou de burger diens teveel betaalde geld 
aan energiekosten, en andere nutsvoorzieningen, terug moeten krijgen middels lagere 
rekeningen of directe terugstortingen. Graag zagen wij dat deze gemeente dit alles 
uitdraagt, als zijnde medeaandeelhouder van de betreffende nutsbedrijven. 
 
Ook het verhaal Europa speelt recentelijk weer op. Een nieuw verdrag lijkt in de maak. Dat 
men wellicht nu de bevolking zal passeren lijkt zijn fractie zorgwekkend. Maar leve het 
tweede EU-referendum! Leefbaar Tynaarlo heeft met vreugde kennis genomen van de 
uitspraak van de voorzitter van de PvdA-fractie Jacques Tichelaar waarin hij zich uitspreekt 
vóór het referendum over het nieuwe Europese Verdrag. Samen met de partijen die zich 
hier al eerder voor uitspraken is nu een duidelijke meerderheid in de Tweede Kamer zodat 
dit referendum er zal komen. Dat verheugt zijn fractie zeer en dat scheelt hem weer een 
motie. 
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Tot slot hecht zijn fractie er aan waardering uit te spreken richting het personeel. Wij pleiten 
er dan ook voor om de koffie voor het personeel weer gratis te maken. Dat hebben ze wel 
verdiend. Het spoort met hun opmerkingen en het verzoek van de OR. Dit is ook goed voor 
de sfeer en zo heeft het ook in het algemeen zijn meerwaarde. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de fractie van GroenLinks. 
 
De heer Meerman zegt dat de fractie van GroenLinks tevreden is over de voortgang van het 
collegeprogramma. De fractie heeft de zaken eens op een rijtje gezet en hij noemt een 
aantal voorbeelden. 
 
De invoering van de WMO loopt naar wens. Voor het Integraal Accommodatie Beleid zijn 
veel plannen inmiddels besproken en er wordt hard gewerkt aan het vervolg.  
De uitvoering van het Verkeersplan Zuidlaren ligt voor op schema. 
Er wordt vormgegeven aan het ontwikkelbedrijf Tynaarlo. Als het bedrijf op dezelfde wijze te 
werk gaat als in Ter Borch, kan de gemeenschap daar veel voordeel van hebben.  
Ten slotte de plannen voor natuurontwikkeling in de Peizermade. De procedures zijn nog 
nooit zo snel verlopen. Met deze ontwikkeling gaat de uitvoering van de Regiovisie waarin 
duidelijk gekozen wordt tussen groen en rood ook veel meer tot de verbeelding spreken. 
Zijn conclusie is daarom dat dit college er werk van maakt en we zijn nog maar één jaar op 
pad.  
 
Ondanks bovenstaande voorbeelden durven sommigen nog te beweren dat van het 
collegeprogramma weinig terechtkomt. De ontwikkeling zou volledig stil liggen. Een 
uitspraak die vooral gebaseerd is op de woningbouw. Volgens zijn fractie is dit een erg 
smalle benadering van de plannen van het college en bovendien nog onjuist ook. 
 
De Voorjaarsnota is ingedeeld in de zes thema's uit het collegeprogramma. Wat betreft 
opzet een goed idee, maar toch pleit zijn fractie voor meer transparantie over de voortgang 
van de verschillende onderdelen. Ook zijn de teksten en het stramien een punt van 
aandacht. Er is sprake van het betere knip- en plakwerk, maar een eindredactie ontbreekt 
nog.  
 
GroenLinks juicht het toe dat Tynaarlo de eerste Millenniumgemeente in Drenthe is 
geworden. Het behalen van de acht Millenniumdoelen in 2015 is ook voor zijn fractie een  
belangrijk onderwerp.  
De fractie vindt dat het college snel de daad bij het woord moet voegen en wil daarom dat 
we vandaag al een gebaar maken. 
Net als bij het stimuleren van kunst, willen we graag een 1%-regeling afspreken voor 
ontwikkelingshulp. Wij hebben het over 1% van onze algemene reserves. Niet om te 
schenken, maar om te investeren in microkredieten. Microkredieten zijn kleine investeringen 
in lokale ondernemingen in de derde wereld en worden o.a. gepromoot door prinses 
Máxima. Voor alle duidelijkheid zegt hij dat de gemeente haar geld niet kwijtraakt en onze 
algemene reserve gaat ook niet omlaag alleen wordt het geld anders belegd en het levert 
een hoog maatschappelijk rendement op. 
Graag hoort hij van het college en andere raadsfracties hoe zij tegen dit voorstel aankijken. 
 
In de collegeplannen lezen we nog te weinig over de reductie van CO². Weliswaar worden 
er verschillende maatregelen genomen:  
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We gaan milieuvriendelijk bouwen en we maken een energiescan van onze gemeentelijk 
gebouwen. Maar wat dit aan CO² reductie oplevert, is niet bekend. Wereldwijd worden er 
afspraken gemaakt. Welk aandeel levert de gemeente Tynaarlo hierin? GroenLinks stelt 
voor als Millenniumgemeente concrete doelen te formuleren en een bijbehorende CO² 
boekhouding aan te leggen. Zodat je dat ook wat meer kunt volgen en dan gaat het ook 
meer leven. 
In dit kader wil zijn fractie ook de straatverlichting weer onder de aandacht brengen, tevens 
een aandachtspunt van de regering. Een groot deel van de energierekening van de 
gemeente gaat op aan straatverlichting. Met minder en duurzame straatverlichting kunnen 
de gemeenten een derde op hun energierekening besparen en daarmee ook een stevige 
CO² reductie behalen.  
 
Bij interruptie zegt de heer Kloos dat de heer Meerman een prachtig rijtje opnoemt. 
Sommige lampen gaan vanzelf uit als je ze niet vervangt. Hoe kijkt de heer Meerman aan 
tegen wonen++. 
 
De heer Meerman vraagt de heer Kloos uit te leggen wat hij bedoelt met wonen++. 
 
De heer Kloos zegt dat als de heer Meerman de markt heeft gevolgd, hij weet dat er via het 
kabinet een bepaalde regeling komt dat een woning aan nogal verschillende voorwaarden 
moet voldoen. Er is al een eerste investering van € 6.000.- voor het individu. Hij wil weten 
hoe de heer Meerman daar tegenaan kijkt. 
 
De heer Meerman antwoordt dat de heer Kloos nog wel veel meer vragen kan stellen die 
heel interessant zijn, maar in dit verhaal richt hij zich op de energiebezuiniging van lampen 
en niet op energiebezuiniging van woningen. De plannen van de regering zou hij eerst 
moeten bestuderen. 
 
De heer Kloos raadt hem aan dat te doen, maar de GroenLinksfractie is ook voor 
kolencentrales. En die kolencentrales brengen zoveel CO² aan wat ze uiteindelijk ergens 
anders weer moeten besparen. In die zin ben je raar bezig. 
 
De heer Meerman antwoordt dat dit de conclusies zijn van de heer Kloos. Hij heeft het enkel  
over de voorstellen die we hier bespreken.. Als wij met elkaar kunnen bezuinigen op 
reductie van energie voor straatverlichting dan vindt hij dat de moeite waard. Zeker als de 
overheid ons daarin stimuleert. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kloos dat de destijds door Leefbaar Tynaarlo ingediende motie 
om te bezuinigen op de straatverlichting toen ook door GroenLinks werd afgewezen. Hij 
snapt dan niet dat de fractie er nu weer mee komt, maar hij is wel blij. 
 
De heer Meerman zegt zich de motie van de heer Kloos nauwelijks meer te kunnen 
herinneren, maar ja als hij er ook 40 indient dan is het ook moeilijk te volgen. Terug naar de 
straatverlichting. De GroenLinks-fractie stelt voor om het verlichtingsplan uit 2003 te 
herijken. Bijkomstigheid is dat de lichtvervuiling in onze omgeving stevig beperkt wordt.  
 
De GroenLinksfractie wil ook het duurzaam inkopen weer onder de aandacht brengen. Wij 
drinken inmiddels al zuivere koffie, maar het kan nog veel beter. Eerlijke handel is ook een 
onderdeel van de Millenniumdoelstellingen. 
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Zijn fractie zou graag willen dat de gemeente eens kritisch kijkt naar de bedrijven waarmee 
we zaken doen. Als afnemer kunnen we best eisen stellen.  
Voorbeelden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met verantwoord ondernemen zijn 
sommige financiële instellingen. Er wordt bijvoorbeeld winst behaald met investeringen in de 
wapenindustrie. Er zijn gelukkig positieve uitzonderingen en we pleiten ervoor om als 
Millenniumgemeente juist daar zaken mee te doen.  
Verder kunnen we ook het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stimuleren bij 
bedrijven in onze gemeente. 
 
Zijn fractie leest in de Voorjaarsnota dat onder het thema 'Duurzame Economische 
Ontwikkeling' veel aandacht gaat naar de recreatieve sector. Dat past prima bij onze regio 
maar we kunnen dit veel breder inzetten. Wat zijn fractie betreft kan de gemeente ook 
duurzame economische bedrijvigheid stimuleren op het gebied van zorg & welzijn, zakelijke 
dienstverlening, kunst & cultuur, kennis & onderzoek en sport. 
Tot slot mag ook de productie van biologische producten een flinke stimulans krijgen. Deze 
streekproducten zijn tenslotte erg in trek bij toeristen. 
 
In het kader van recreatie en toerisme is de GroenLinks-fractie tevreden met de uitvoering 
van het Fietsbeleidsplan. Het aantal plusfietspaden en recreatiefietspaden wordt extra 
uitgebreid. Daarbij komt ook een fietsknooppunten-netwerk wat de fractie erg aanspreekt. 
Het is een welkome aanvulling voor de recreatie. Wij denken dat met zulke maatregelen 
Drenthe weer fietsprovincie nummer 1 van Nederland kan worden. 
Ook de komst van snelle fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer juichen we toe. Uit 
berekeningen blijkt dat als we de korte afstanden tot 7,5 kilometer in het vervolg met de fiets 
afleggen, Nederland één achtste deel van de Kyoto-doelstelling kan realiseren. Alle reden 
om juist hierin te investeren. 
 
De heer Van Es zegt bij interruptie het wel een leuk voorstel te vinden van GroenLinks, 
maar als we nu eens kijken naar de afstand tot onze grote buurgemeente Groningen. Dat is 
grotendeels 7.5 km. In de optiek van Gemeentebelangen kijkt GroenLinks vreemd aan 
tegen de ontwikkeling van bedrijvigheid in onze eigen gemeente. Haal dan die bedrijvigheid 
de eigen gemeente binnen en laat niet alles naar buiten gaan. Wat dat betreft zou 
Vriezerbrug-Zuid best ontwikkeld  mogen worden. 
 
De heer Meerman zegt het een prachtige combinatie te vinden. Hij denkt dat die 10 km naar 
Groningen helemaal geen belemmering hoeft te zijn. 
Als we stilstaan bij de korte afstanden dan moet je ook maatregelen nemen om mensen te 
stimuleren de fiets te gebruiken. 
Een punt van aandacht is nog steeds het tekort aan fietsenrekken in winkelgebieden. Uit 
recent onderzoek blijkt dat het ook voor het winkelend publiek een grote bron van irritatie is. 
Zijn fractie stelt voor om het aantal plaatsen voor auto’s waarvoor meestal voldoende ruimte 
is te verminderen en het aantal fietsenstallingen liefst overdekt uit te breiden. Mochten er 
plannen zijn voor nieuw te ontwikkelen winkelgebieden laten  we daar dan vooraf rekening 
mee houden. En als de kosten een probleem zijn, kunnen we altijd betaald parkeren met 
name voor auto’s overwegen. 
We hebben gelezen dat het college een actieve rol wil spelen in de ontwikkeling van de kom 
van Eelde. Een goed plan, de bevolking stoort zich ook al geruime tijd aan de huidige 
situatie. GroenLinks stelt voor om dat snel op te pakken. 
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Als raad hebben we kortgeleden het griffieplan vastgesteld. Hierin staan initiatieven 
waarmee de raad zich positief kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de inwoners nog meer te 
betrekken bij het bestuur van onze gemeente. 
De GroenLinks-fractie hoopt dat met de notitie ook de cultuur in de raad positief wordt 
beïnvloed. Dat we meer gaan sturen op hoofdlijnen en minder op zaken die er niet zo toe 
doen. Dat we meer op een positieve manier meedenken en veel minder gaan insinueren. 
Dat de eindeloze stroom onnodige brieven wordt ingedamd en dat alleen zaken aan de orde 
worden gesteld die er echt toe doen. 
Wij denken dat we dan meer belangstelling van de burgers mogen verwachten.  
 
De voorzitter geeft het woord aan het CDA. 
 
De heer Kremers zegt dat een Voorjaarsnota is bedoeld om kaderstellend te zijn. 
Kaderstellend vanuit de raad richting college en vooral bedoeld om een goede 
begrotingscyclus te kunnen opzetten. Het college geeft daarbij richtingen aan en komt zelf 
al met voorstellen, pro-actief dus. 
Als je vanuit deze optiek de voor ons liggende Voorjaarsnota 2007 bekijkt, dan heeft u goed 
werk geleverd. Er is sprake van een evenwichtige financiële boekhouding en ook uw 
doelstellingen voor 2008 en verder zijn duidelijk. In veel van de voorgestelde doelstellingen 
kan het CDA zich ook prima vinden. Zo is het CDA bijvoorbeeld uitermate tevreden met uw 
voornemen te komen tot de vorming van een centrum voor jeugd en gezin, zoals door u 
verwoord op pagina 32. Dit sluit geheel aan bij de visie van het CDA en ook het huidige 
kabinetsbeleid. We zijn blij dat ook u het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR) een 
prominente plaats in uw uitgangspunten geeft en streeft naar het minimaal in standhouden 
van het huidige onderhoudsniveau ten aanzien van dorpsgroen en straat- en parkmeubilair. 
We kunnen ons ook vinden in het vieren van het 10 jarig bestaan van de gemeente 
Tynaarlo. Laten we er samen met de inwoners van deze gemeente een geweldig feest van 
maken.  
Deze Voorjaarsnota is, zoals al gesteld, redelijk goed dichtgetimmerd. Dit heeft ook een 
nadeel. Het doen van een ander voorstel zal dan ten koste moeten gaan van een door het 
college gedaan voorstel of op een andere manier gefinancierd moeten worden.  
Wij zouden het zo raar niet vinden om bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag te reserveren dat bij 
de Voorjaarsnota door voorstellen vanuit de raad alsnog ingevuld kan worden.  
Want laten we eens kijken naar pagina 61 waar wordt gemeld dat de nota Speel-
voorzieningenbeleid nog niet is gerealiseerd vanwege de overdracht van de afdeling 
Gemeentewerken naar de afdeling WOS. Dit is jammer, temeer daar het CDA al vaker 
aandacht hiervoor heeft gevraagd en verdere vertraging leidt tot nog meer huilende 
kinderen. Pas geleden kwam er namelijk een moeder bij mij die haar ongenoegen liet blijken 
over de schorsbodem onder speelvoorzieningen. Regelmatig is zij bezig splinters uit knieën 
en handen van haar kroost te halen, nog even los van de schimmelvorming van deze 
ondergrond.  
Het CDA ziet dan ook graag dat op korte termijn deze schors weer wordt vervangen door 
zand. Dit had mogelijk geregeld kunnen worden via aanpassing van het Speel-
voorzieningenbeleid, maar nu dit kennelijk op zich laat wachten, is de vraag heel concreet, 
Bent u bereid op korte termijn geld uit te trekken om de ondergrond van speelvoorzieningen 
weer gezond en veilig te maken door de daar aanwezige schors te vervangen door zand ? 
Dit lijkt een vraag aan het college maar is feitelijk een vraag aan de raad. Zoals hij aan het 
begin van zijn notitie al meldde is de Voorjaarsnota kaderstellend. Dus door te bepalen als 
raad of college eventueel bij zijn begroting daar straks extra geld voor uit te trekken.  
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Mocht het zo zijn dat u denkt waaruit moeten we dat financieren, dan wijst hij er op dat we 
net een notitie van het college hebben gekregen waaruit blijkt dat de € 400 miljoen die in het 
gemeentefonds werd gestort en in 1ste instantie gebruikt zou worden voor de 
achterstandswijken daarvoor nu niet wordt gebruikt. We kunnen dus toch nog extra gelden 
van het Rijk tegemoet zien. Hij adviseert te beginnen met kleintjes, in dat geval zijn het dus 
echt de kleintjes die in de zandbak e.d. spelen en zorg dat het nu dan eindelijk geregeld 
wordt want er wordt al wel drie, vier jaar door de moeders en vaders om gevraagd. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Kloos of de heer Kremers met een motie komt over het 
vervangen door zand. 
 
De heer Kremers antwoordt dat dit niet hoeft omdat we op dit moment bezig zijn met de 
behandeling van de Voorjaarsnota. Hij gaf al aan dat de Voorjaarsnota kaderstellend is voor 
de begroting. Hij hoeft geen motie in te dienen, want het enige wat hij vraagt is of de raad 
het idee wil steunen om in de begroting geld uit te trekken voor het feit dat het ook 
uitgevoerd kan worden. Als dat straks niet in de begroting is opgenomen kan hij altijd nog 
met een motie komen. 
 
De heer Kloos maakt hieruit op dat hij de meerderheid van de raad vraagt dit te 
ondersteunen en zo het college definitief aan te geven wat hij wil. 
 
De heer Kremers antwoordt dat hij dit in het algemeen kan vragen. Als het straks in de 
begroting niet wordt gehonoreerd kan hij altijd nog met een motie komen. 
 
De heer Stel zegt dat als hij zich goed herinnert in de vorige collegeperiode onder 
verantwoordelijkheid van de toen zittende wethouder de keuze is gemaakt het zand er uit te 
halen en daar boomschors in te doen. Nu hebben we een nieuwe periode en moeten we dat 
weer veranderen. Is dat elke vier jaar de bedoeling? 
 
Volgens de heer Kremers is het inderdaad onder het vorige college gebeurd. Volgens hem 
was het onder de CDA wethouder. 
Elke notitie zul je periodiek moeten gaan evalueren. En als je dan in de evaluatie ziet dat 
datgene wat je hebt geregeld in het Speelvoorzieningenbeleid feitelijk een averechtse 
werking heeft moet je denkt hij bereid zijn dat terug te draaien en dat is nu ook wat hij 
verzoekt. 
 
Mevrouw Hofstra vraagt of de heer Kremers kan aangeven om wat voor bedragen het gaat. 
 
De heer Kremers zegt dat wel gevraagd te hebben, maar hij heeft geen antwoord daarop 
gekregen. 
 
Volgens de heer Kalk wordt het onderhand brandend zand. Kent u het nog van Anneke? Hij 
vraagt of de heer Kremers heeft gekeken naar de bevindingen van de Keuringsdienst van  
Waarden. Hij kan zich uit vroegere tijden herinneren dat ook zand zo zijn nukken kent. Er is 
niet zonder reden indertijd toe gekomen om zandbakken te vervangen door een andere   
ondergrond. 
 
Mevrouw Van den Berg herinnert zich inderdaad dat het eigenlijk verplicht was om het zand 
te vervangen door houtsnippers. 
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De heer Kremers zegt dat dit soort dingen geregeld had kunnen worden in een 
Speelvoorzieningenbeleid. Hij gaf al aan dat door een overgang van Gemeentewerken naar 
WOS het Speelvoorzieningenbeleid niet opnieuw is vastgesteld en ook nu niet aan de raad 
is aangeboden. Misschien is dit een stimulans om daar met de nodige verve naar toe te 
gaan. Natuurlijk zal je dat soort dingen moeten onderzoeken. Hij vraagt alleen indien we 
straks eventueel zouden zien dat het beter is om terug te draaien of deze raad dan bereid is 
het college opdracht te geven daar middelen voor uit te trekken. 
 
Mevrouw Van den Berg vraagt of het CDA ook bereid is om daarvoor in de plaats rubber 
tegels neer te leggen? Dat is namelijk wel effectief. 
 
De heer Kremers vindt dat we eerst het college moeten vragen het Speelvoorzieningen -
beleid met de nodige verve op te pakken en uit te zoeken, zodat op dit soort technische 
vragen een goed antwoord kan worden gegeven. Blijft de vraag of de raad bereid is daar 
waar veranderingen moeten plaats vinden er geld voor uit te trekken. 
 
De heer Assies zegt bij interruptie straks bij de beantwoording de stand van zaken te zullen 
schetsen alsmede de problemen daar omheen. 
 
De heer Kremers heeft nog een paar punten die bij de fractie vraagtekens opriepen. 
Op pagina 28 vermeldt het college voor 2008 een bedrag van € 25.000.- ten behoeve van 
de aanleg van een fietsknooppuntensysteem. In de vorige vergadering is daarover 
gesproken en we zouden voor de aanvang van deze vergadering uitsluitsel krijgen over 
hoeveel de provincie zou bijdragen. Dat is helaas niet gebeurd. Er is overleg geweest met 
alle CDA-fractievoorzitters in Drenthe en we hebben besloten dat de fractie in principe kan 
instemmen met de € 25.000.- per gemeente, vooropgesteld dat de provincie minimaal 
hetzelfde bedrag per gemeente bijdraagt. Hij vraagt of dit toegezegd kan worden. 

 
Op pagina 49 staat vermeld dat wij bij de nota Grondbeleid zullen worden geïnformeerd 
over de aanwending van de Algemene Reserve Calamiteiten ten behoeve van het creëren 
van een reserve t.b.v. het Ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. De nota is inmiddels besproken, 
maar dit onderdeel maakte daar nog geen deel van uit. Bij de behandeling is gezegd dat bij 
de Voorjaarsnota hier op teruggekomen zou worden. Wanneer komt hier zicht op ? 
 
Dan pagina 55 en dat is niet alleen maar gericht richting college, maar zeker ook wat hij nu 
gaat zeggen richting de partijen Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie. De PvdA heeft 
er al een uitspraak over gedaan.  
Op pagina 55 wordt gewag gemaakt van het feit dat ten aanzien van Zuid-es in Zuidlaren er 
geen ontwikkelingen zijn. Dit is te triest voor woorden. Wij erkennen de situatie dat er ten 
noorden van de Zuid-es niet gebouwd gaat worden. Dat is een besluit waar wij ons 
vooralsnog bij neerleggen. Echter, ten zuiden van de Zuid Es, op de plek waar eerst de 
volkstuinen waren gelegen, kan gewoon gebouwd worden. Er is daar plaats voor tenminste 
75 woningen. De grond is in bezit van de gemeente, de volkstuinen zijn speciaal hiervoor al 
verplaatst en de behoefte onder de bevolking aan betaalbare sociale huur/ en 
koopwoningen is groot. Waarom gaat u daar niet gewoon bouwen ? 
De fractie van de PvdA heeft precies hetzelfde gezegd. Laten we met de nodige verve die 
Zuid-es oppakken. Hij wil graag van Gemeentebelangen en de VVD weten hoe zij daar 
tegen aankijken.  



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 43 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Van GroenLinks hoeft hij het niet te weten want die heeft altijd gezegd volledig tegen 
woningbouw op de Zuid-es te zijn en datzelfde geldt volgens hem ook voor Leefbaar 
Tynaarlo. 
 
De heer Van Es zegt dat wat zijn fractie betreft er al gebouwd had mogen worden. 
 
De heer Stel zegt dit te kunnen onderschrijven. 
 
De heer Kremers meent dat we als meerderheid van de raad nu een kader meegegeven 
aan het college om te zorgen dat die 75 woningen op Zuid-es met voorrang worden 
gebouwd. 
 
Vervolgens staat hij stil bij pagina 57 Beheer Openbare Ruimte. Zijn fractie was hier al 
lovend over. Toch nog even een vraag over het schouwen door inwoners, te beginnen met 
de raad als afvaardiging van de inwoners. Hoe stelt u zich dit voor, ofwel is er voldoende 
expertise om een heldere objectieve schouw te kunnen verrichten. Zal de schouw van het 
CDA bijvoorbeeld niet een heel ander resultaat opleveren dan bijvoorbeeld diezelfde 
schouw van Groen Links? 
Blij is zijn fractie met het voornemen van dit college om nu zelf een actieve rol te gaan 
vervullen in de planontwikkeling van de kom Eelde, nu marktpartijen er zelf kennelijk niet 
uitkomen. U stelt echter op pagina 60 dat u overweegt dit te doen. Wij zouden u willen 
stimuleren deze overweging om te zetten in krachtige daden, zodat met gezwinde spoed de 
ontwikkeling kan worden opgepakt en hierover aan de raad kan worden gerapporteerd. 
 
Tenslotte nog het volgende. Op diverse pagina´s, bijvoorbeeld 58, 67 en 75, wordt door u 
melding gemaakt van een intensieve samenwerking tussen de gemeente Tynaarlo en de 
gemeente Haren. Voorzitter, als de plannen van de voorzitter van de VNG zoals verwoord in 
het tv-programma Buitenhof, om gemeenten op te waarderen tot minimaal 60.000 inwoners 
doorgaan, heeft de gemeente Tynaarlo al een mooi voorschot genomen op een mogelijke 
fusie met de gemeente Haren. 
 
De voorzitter dacht dat het de directeur was van de VNG in het programma Buitenhof. 
 
De heer Kremers bedankt de voorzitter en vraagt of dit de wens is van het college en zo ja, 
loop je dan geen grote risico´s ? Immers de gemeente Haren ligt in een andere provincie en 
we kennen allemaal nog wel de acties  “De kop hoort er op”. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de fractie van D66. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat er de laatste jaren sprake was van kommer en kwel, 
sombere vooruitzichten. Wie herinnert zich niet 2004 toen drastische bezuinigingen 
genomen moesten worden. 
Op dit moment zijn de vooruitzichten veel beter. Ook de berichten uit Den Haag, hoewel we 
die niet bij de Voorjaarsnota mochten betrekken, zijn positief. De Voorjaarsnota ademt ook 
een positief geluid uit. Bij nadere beschouwing blijkt het voordeel vooral te komen door een 
incidentele meevaller van ruim € 1,4 miljoen, namelijk door de verkoop van Essent 
Kabelcom door Essent. Anders was er een incidenteel nadeel van meer dan € 700.000.-
geweest. Wat zegt dat? Aan de ene kant, dat vaak de financiële situatie toch positiever is 
door incidentele meevallers, maar het geeft ook aan dat de basis toch wankel is.  
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En is het niet zo dat structureel geld voor structurele dingen gebruikt moet worden en 
incidenteel geld voor incidentele zaken. De indruk van haar fractie is dat dat niet altijd het 
geval is, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Voorjaarsnota en het nieuw beleid. De jaarlijkse 
bijdrage gebiedsgericht beleid wordt met  incidentele middelen betaald evenals het in stand 
houden van de bijdrage ANWB voor bewegwijzering. Zij vraagt uitleg aan de wethouder. 
 
De fractie mist in de Voorjaarsnota het aparte hoofdstuk van de concerncontroller die altijd 
kritisch en duidelijk inzicht gaf in de stand van zaken. Het is nu verweven met het epistel 
van de directeur. Zij vraagt aan het college in de Najaarsnota en volgende Voorjaarsnota 
zijn aandeel weer apart terug te willen zien. 
De beleidsvoorstellen voor investeringen met een maatschappelijk nut geven de raad én de 
organisatie veel meer duidelijkheid. Over de aanbestedingsvoordelen heeft zij een vraag. U 
stelt dat het voordeel ingezet kan worden binnen het programma, voor zover de doelen die 
in het programma zijn genoemd niet worden overschreden. Wat als dat wel gaat gebeuren?  
Komt u dan bij de raad? Wij hebben dan iets om over te praten wat wij daarmee gaan doen. 
In het algemeen vinden wij dat u eerder bij de raad moet komen als er geld over is. Haar 
fractie wil dat de raad eerder bij keuzes betrokken wordt. Het college geeft steeds de 
voorstellen aan, maar zij vindt dat de raad gelegenheid moet krijgen om vooraf ideeën los te 
laten. 
Haar fractie wil de OZB niet meer dan trendmatig verhogen zoals in de kaderbrief is 
afgesproken. 
 
Haar fractie heeft toch de indruk dat de taakstelling Regiovisie, GroenLinks was daar wat 
optimistisch over, toch soms als een molensteen(tje) om de  nek hangt. In het onderdeel 
bedrijfsvoering schrijft u dat de opschaling van de organisatie om de projecten uit het 
structuurplan te kunnen realiseren veel aandacht vraagt. En dat niet alleen. D66 wil dat de 
taakstelling voor 3000 te bouwen woningen steeds kritisch op nut en noodzaak bekeken 
wordt. Tynaarlo moet tenslotte een groene gemeente blijven. D66 heeft al jarenlang gepleit 
voor een landschapsontwikkelingsplan. Gelukkig schijnt dat er aan te komen dankzij een 
verstandig college (en niet de raad). Maar bij de laatste discussie over de OBT(Ontwikkel 
Bedrijf Tynaarlo) kwam toch weer te veel nadruk op bouwen en winst maken. Haar fractie 
wil een integrale afweging wel of niet bouwen in relatie met landschap/ natuur/ water. D66 
heeft daar nog niet veel van gemerkt. Misschien kan het college er iets meer over zeggen. 
Wel wordt geschreven dat het project Grote Veen in april al is gestart, maar het blijft nog 
binnenskamers.  
 
Ook wil D66 wil aandacht voor de zogenaamde “verpaarding” van het landschap. Zij hoorde 
dat sommige mensen dat als een nieuw woord zien, maar het schijnt al jaren gebruikt te 
worden. De groei van de paardenhouderij leidt tot verrommeling van het landschap, 
bijvoorbeeld er zijn al vele paardenbakken met witte linten verschenen al of niet verlicht. De 
Rijkslandschapsarchitect Dirk Sijmons, die hier is geweest, vraagt hier ook aandacht voor. 
D66 wil dat u in uw landschapsontwikkelingsplan ook de handvatten uit de diverse nota’s 
die al zijn verschenen, gebruikt om een verdere verrommeling te voorkomen.  
Bij een groene gemeente horen bomen. Een andere kapverordening is in 2003 ingesteld 
ook om monumentale bomen te beschermen. Hoe doet u dat, want er is na 4 jaar nog 
steeds geen actuele lijst van monumentale bomen. In het collegeprogramma is 
aangekondigd de kapverordening te willen afschaffen en u schrijft dat In het 2e kwartaal er  
duidelijkheid zou zijn. Deze week dus. Zij gaat er vanuit dat het college nu kan zeggen of 
dat al of niet doorgaat.  



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 45 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

D66 vindt het positief dat voor het onderhoudsniveau van het groen het cijfer 6 het doel is. 
Het betrekken van de inwoners bij het schouwen vinden wij een goede manier om hen bij 
hun leefomgeving te betrekken. Als fracties gaan we oefenen om te kijken of we tot een 
eensluidend antwoord komen. Tenslotte hebben wij het BOR   vastgesteld dus de 
maatstaven zijn er zodat het college niet bang behoeft te zijn voor verschillende 
interpretaties. 
Zij vraagt of we geen voorbeeld kunnen nemen aan buurgemeente Haren waarmee u op 
vele gebieden samenwerkt. Haren is dit jaar door de Entente Florale als groenste dorp van 
Nederland uitgeroepen. D66 vindt dat heel positief, want eigenlijk wil de fractie dat Tynaarlo 
ook meedoet. Haar fractie stelt als kader voor dat Tynaarlo in 2010 meedoet aan de Entente 
Florale. Dat werkt stimulerend voor de organisatie en het werkt positief voor de inwoners, 
het bedrijfsleven is trots en de woningen zijn nog meer waard. Je zet in elk geval Tynaarlo 
heel positief op de kaart. 
 
Het CDA sprak over het zand onder de speelattributen. Haar fractie zou liever zien dat het 
college meer natuurlijke speelterreinen aanlegt. Bij de ingekomen stukken lag een bericht 
van Stadswerk dat kinderen van 5 tot 12 jaar de voorkeur geven aan natuurlijke 
speelterreinen en bovendien is dat veel goedkoper. Dat zou dus ook bij het 
Speelruimtebeleid kunnen horen. 
 
Het college wil cultuurhistorische elementen in het woonlandschap borgen. Haar fractie 
vindt dat tot nu toe onvoldoende gebleken. Want in de drang tot bouwen en geld verdienen 
dreigen cultuurhistorisch waardevolle gebouwen afgestoten of misschien gesloopt te 
worden en plaats te maken voor woningbouw zoals de Centrumschool en de Notekraker in 
Eelde waar volgens plan en de uitwerking in het Structuurplan 58 woningen zouden moeten 
komen. D66 ziet er geen heil in en wil deze gebouwen behouden! Het ontbreken van 
cultuurhistorisch besef komt toch eigenlijk ook tot uiting in het plannen van een skatebaan 
voor ons gemeentehuis. Het gemeentehuis dat geroemd wordt in het jaarboek van de 
architectuur. Haar fractie vindt het een aanfluiting als hier een skatevoorziening komt. Dan 
ben je zo’n gebouw niet waard.  
 
Bij interruptie zegt de heer Rietkerk dit een leuk punt te vinden om even op in te haken. De 
skatende jeugd zou aan de architect van het gebouw willen voorstellen een mooie 
skatevoorziening te ontwerpen. Dan zijn we dat probleem ook kwijt. 
 
Mevrouw Van den Berg denkt dat het budget dan wel op is. Vanuit de vergadering wordt 
gezegd dat dit dan maar als vriendendienst moet worden gezien. 
 
Zij vraagt zich af of de architect hier op ingaat, want dit is een heel wezenlijke principiële 
uiting van de architect. Dit moet gewoon vrij blijven. Als je daar langs de weg op rijdt dan 
komt het gebouw zo mooi in zicht met die grasbaan ervoor. Daar hoeft niets te komen. Maar 
misschien heeft hij wel een ontwerp voor een andere locatie. 
 
Volgens de  voorzitter wordt dat dan wel heel duur. 
 
Mevrouw Van den Berg vervolgt met te zeggen dat we met elkaar de Al Gore film hebben 
gezien. GroenLinks is daar ook al op ingegaan. Ondanks de GroenLinks wethouder zijn er 
geen nieuwe voorstellen in het beleid gedaan voor klimaat maatregelen/energiebesparing. 
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Het college constateert wel dat de energielasten scholen en sporthallen fors omhoog gaan 
en daar gaat u dan wel iets aan doen, maar meer omdat het zo duur wordt. 
Haar fractie verwacht wat meer voorstellen. 
 
Het college wil administratieve ondersteuning voor beleidsmedewerkers. Daar stemt haar 
fractie mee in, maar eigenlijk zouden die ook moeten komen voor het WMO platform en de 
adviesraden. D66 is er voorstander van dat die in samenhang blijven bestaan, want deze 
mensen geven heel veel gratis advies en zij zijn wel waard om ondersteuning te krijgen. 
 
Bij de rekening heeft zij een opmerking gemaakt over de stand van zaken van brieven en e-
mails en de beantwoording daarvan. In de rekening ontbrak het overzicht. In de 
Voorjaarsnota zouden we daar wel iets over horen. U streeft naar 100 % op tijd 
beantwoording voor de brieven aan de raad en 99 % voor burgers. Je kunt je afvragen 
waarom die 1% verschil. Het college geeft niet aan hoe de stand zaken is en daar gaat het 
eigenlijk om hoe het er voorstaat. Zij meldt dat het college de 100% niet haalt, want van D66 
liggen er nog twee brieven van begin maart en begin april. 
 
D66 heeft geen behoefte aan een uitgebreide viering van 10 jaar Tynaarlo. Alleen 
bijvoorbeeld op de gemeentedag zou er aandacht aan geschonken kunnen worden. Er is 
heel wat uit te leggen over de € 100.000.-. In het zwembad, waar zij dagelijks komt, vindt de   
discussie ook al plaats. Mocht in meerderheid besloten worden dat die € 100.000,- door 
gaat dan valt er heel wat uit te leggen aan de burgers over de besteding van gelden. Over 
zwembad gesproken. Het streven van D66 is de 3 zwembaden te handhaven. 
  
Zij eindigt met de geloofwaardigheid van de gemeente en transparant handelen. Dat moet 
voor burgers duidelijk zijn. Als dat niet gebeurt dan leidt dat tot argwaan en minder 
vertrouwen in de overheid, maar ook tot eigengereid handelen. 
Als voorbeeld geeft zij het jarenlang gedogen van de tijdelijke bebouwing bij de Kuno van 
Dijkstichting. De Inspectie van VROM vindt dat het anders moet, maar het college negeert 
de gegronde opmerkingen. Het college gaat aan de andere kant wel mensen aanschrijven 
die een verkeerde kleur voeg hebben gebruikt. Ander voorbeeld is de gang van zaken rond 
de jeugdsoos. Haar fractie signaleert dat er toch brutale burgers zijn die bouwen zonder 
vergunning aan te vragen. Die bouwwerken worden dan toch gelegaliseerd of daar moet u 
moeite voor doen. Haar fractie vindt dat een verkeerde gang van zaken. Er is nog heel wat 
nodig om de burgers vertrouwen in de overheid te laten krijgen en houden. Dat kost veel 
moeite, openheid en goed afgestelde antennes. Zij hoopt dat die in de toekomst steeds 
blijven werken. 
 
De voorzitter geeft tenslotte het woord aan de ChristenUnie. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat ook van de kant van de ChristenUnie een algemene 
beschouwing, bij de behandeling van de Voorjaarsnota, wordt gegeven. Hij probeert het kort 
te houden om wat dat betreft toch nog wel eigentijds te zijn. Kort en bondig. 
Dat is de Voorjaarsnota zijns inziens ook. In een beknopte nota wordt veel informatie 
gegeven terwijl daarin toch ook nog een vrij groot aantal herhalingen is. Het loont de moeite 
daar bij een volgende gelegenheid nog eens naar te kijken. 
Regelmatig dacht ik: dat heb ik toch al gelezen. Twee voorbeelden: pag. 5 t/m 9 en 19 t/m 
23. Een kleinigheid. GroenLinks heeft ook al op de eindredactie gewezen. 
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In het persbericht van 30 mei ‘toont het college zich tevreden’. Die tevredenheid moet 
sindsdien nog groter geworden zijn nu de € 400 miljoen voor de 40 probleemwijken niet ten 
koste gaat van het Gemeentefonds. Het Regeerakkoord is dus zo slecht nog niet. Het lukte 
hem niet het incidentele voordeel in programma 7 te traceren, maar duidelijk is dat aandelen 
rendement kunnen opleveren. Maar, in het verleden behaalde resultaten geven geen 
garantie etc. Toch mooi meegenomen. Hij weet inmiddels  van D66 dat dit bedrag € 1, 4 
miljoen is en dat is niet niks. 
 
De ChristenUnie is met u blij met de financiële stand van zaken en onderschrijft uw voorstel: 
een voorzichtige beleidslijn te kiezen in het financiële beleid. Dit met het oog op de 
toekomst. Er komen nog genoeg uitgaven.  

 
De Voorjaarsnota is ingericht op basis van de 6 thema’s in het collegeprogramma. Hij zegt 
richting de heer Kalk het strategische raadsprogramma nog niet te hebben gezien. Als de 
raad vandaag de Voorjaarsnota zou accepteren is het collegeprogramma daardoor ook 
raadsprogramma ad hoc geworden. 
Deze stelling wordt heel bewust geponeerd want het college kon zich in de afgelopen 
periode niet steeds verlaten op de zgn. collegepartijen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan 
het veiligheidsregioplan waarbij zelfs de aan het college gelieerde partijen de gevraagde 
steun onthielden tot verwondering van het college en een deel van de raad. 
De vraag rijst of het dualisme zover gaat dat er zelfs geen overleg is. 
 
Gezegd moet worden dat de opbouw van de Voorjaarsnota duidelijk en overzichtelijk is.  
Hoewel de Voorjaarsnota ‘slechts’ tussenrapportage is (mag ik het zo noemen) en de 
begroting pas in het najaar definitief wordt vastgesteld en we ons in de aanpak kunnen 
vinden volgen hierna nog wat vragen/opmerkingen vanuit de diverse thema’s: 
 
Thema 1: Duurzame ontwikkeling en Landschappelijke kwaliteit, derde aandachtspunt over 
het op peil houden van een gezonde voorraad huurwoningen etc.  
Hij wil de wethouder niet vragen een zelfde betoog te houden als in de vergadering van 22 
mei jl. Toen ging het met name over de Zuid-es. Richting de heer Kremers zegt hij dat hij 
vandaag precies hetzelfde heeft gezegd als op die bewuste vergadering van 22 mei over de 
Zuid-es. Als de heer Kremers richting ChristenUnie zegt dat hij een boodschap voor ons 
heeft dan wil hij er op wijzen dat hijzelf niet heeft nagelaten bij herhaling over de Zuid-es te 
spreken. Hij dacht alleen op 22 mei dat de heer Kremers het nu van hem overnam.  Hij 
hoopt dat bij de wijkvernieuwing Nieuwe Akkers de sociale woningbouw hoge prioriteit krijgt, 
in de eerste plaats voor de huidige bewoners (veel ouderen), maar ook voor eventuele 
starters. Ook dient de bouw van appartementen voor 60/65-plussers met name in Zuidlaren 
de volle aandacht te krijgen. 
Een vraag: wat is de betekenis van een cultuurhistorische waardekaart ad € 90.000,-. 
 
Thema 3: Duurzame economische ontwikkeling.  
Dit onderwerp heeft nadrukkelijk de belangstelling van de ChristenUnie. In de 
programmabegroting 2007 wordt daar uitvoerig op ingegaan. De daarin gelegde accenten 
kan zijn fractie wel onderschrijven. De restrictie voor de bedrijventerreinen (Vriezerbrug) is 
het gevolg van een keuze van de gemeenteraad. Toch vraagt hij hoe regionaal is het 
regionaal afgesproken vestigingsbeleid ref. pag. 80 van de Programmabegroting. Hij vraagt 
aan de fracties van VVD en Gemeentebelangen hoe zij Vriezerbrug invullen. Door beide 
fracties is er in de beschouwing over gesproken zonder concreet te worden. 
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Wat zijn fractie betreft mag in deze tijd van een aantrekkende economie wel een graantje 
meegepikt worden. Dit vooral gericht op de langere termijn. Verder lijkt het zijn fractie een 
mogelijkheid de uitvoering van de economische ontwikkelingen onder te brengen bij de 
commerciële afdeling van het OBT. Wellicht is dat ook wat u bedoelt op pagina 59 van deze 
Voorjaarsnota? Over het OBT wil hij slechts zeggen (zijn beurt is immers voorbij) dat de 
implementatie in de organisatie zorgvuldig en transparant moet gebeuren. Als hij het goed 
begrepen heeft moeten er nog al wat baten komen om de kosten te kunnen dekken. De 
visie van de VVD te dezen zoals die verwoord werd in de vorige raadsvergadering zou 
inhoudelijk ook van zijn fractie kunnen zijn. 
 
Thema 4:  Perspectief voor Jong en Oud.  
Onder deze noemer worden veel goede en interessante zaken genoemd die u uitvoert of  
van plan bent te gaan doen. Vooral het jeugdbeleid is landelijk ín. Het college stelt de 
nodige aandacht te zullen geven aan een deel van de oudere jeugd die afgehaakt heeft bij 
de sport. Onze vraag is of de aandacht voor de jeugd beleidsmatig verbreed kan worden 
zodanig dat we de jeugd zullen leren kennen met alles wat ze bezighoudt.  
Hij herinnert zich ook nog een toezegging om ons met de jeugd te verdiepen in de 
alcoholproblematiek. Bij zijn weten is daar nog niets van terechtgekomen. En als hij nu het 
gedoe rond de jeugdsoos bekijkt kan de jeugd zijns inziens niet zo’n hoge dunk hebben van 
het gemeentebestuur. Het is prima dat de WMO genoemd wordt ook in verband met de 
jeugd, maar dat is nog geen jeugdbeleid. De opmerkingen over jeugd en gezin van het CDA 
ondersteunt de ChristenUnie graag. 
 
Thema 5: Communicatief en Betrokken.  
Onder dit thema wordt op pag. 65 over de raadsvergaderingen gesproken om deze dichter 
bij de burger te brengen. Om ondermeer dat doel te bereiken wil de ChristenUnie ook een 
voorstel doen. Het gaat dan om de aanvangstijd van de meeste raadsvergaderingen, ‘s 
avonds acht uur. Regelmatig blijkt dat de vergadertijd in de knel komt door wellicht te 
voorziene en vooral door onvoorziene zaken. Detaillering lijkt hem niet nodig. We weten en 
ervaren dat allemaal. De ChristenUnie stelt voor om vandaag te besluiten de 
raadsvergaderingen niet later dan om 19.00 uur te doen aanvangen en deze uiterlijk tussen 
22.30 en 23.00 uur te beëindigen. Gezien de vergaderduur zou standaard een korte pauze 
kunnen worden ingelast, bijv. om 21.00 uur. De raadsvergaderingen zouden naar zijn 
oordeel winnen aan inhoud. Afhankelijk van de reactie van het college en de andere 
raadsfracties zal de ChristenUnie straks eventueel een motie indienen.  
     
Thema 6: Dienstverlening & Bedrijfsvoering “gewoon goed”.  
Een van de doelstellingen is ‘Tynaarlo in internationaal verband een plaats geven’ . Als hij 
dat leest denkt hij, nou, nou. In de beursoverzichten die je in het buitenland op de TV ziet 
wordt de beurs van Amsterdam zelfs niet genoemd! En dan Tynaarlo internationaal een 
plaats? Ambitie is goed, maar verbeelding? Wellicht heeft hij hier verkeerd geïnterpreteerd. 
Bij de beoordeling van de begroting vraagt hij steeds naar het belang van bestemde gelden 
voor de burger. Zo ook voor de € 100.000,- voor 10 jaar Tynaarlo.  
Wat is het verhaal hierachter?  
 
Nog enkele punten over de Bedrijfsvoering 
Het opleidingsbudget aanvullen tot 2% is een goed idee; er komt aardig wat op de 
organisatie af.  
Hij leest dat: 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 49 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

• de formatie op of onder het gemiddelde ligt 
• managers administratieve taken uitvoeren voor de baas 
• aangegeven wordt dat hier en daar werkdruk hoog is  
• meldingsfrequentie op 1,7 ligt  
• er veel opleidingen gevolgd worden 
• voor vervanging tijdens langdurige ziekte extra geld nodig is, 
dan heb ik het idee dat er een grote druk ligt op de ambtelijke organisatie. Vraag is of alle 
taken dan naar behoren en op tijd kunnen uitgevoerd worden. Een niet-optimale  
huisvesting erbij en je hebt een recept voor een situatie waar je steeds op de rand 
balanceert. 
 
Als wordt gesteld dat je binnen de doelstelling bent gebleven (verzuim, frequentie), en dus 
alles op orde is, dan zijn je ambities niet zo hoog en stel je jezelf onterecht gerust. 
Verzuim kan bij een organisatie met vooral beleid en administratie best onder 5% uitkomen, 
en de frequentie op 1,5 of minder. 
Een half procent minder ziekte scheelt je vervangingskosten, een half procent van je 
loonsom, minder druk op de achterblijvers, dus over de hele linie productievere en 
gezondere medewerkers. Investeren in verzuimbegeleiding betaalt zichzelf terug.       
 
Kern van het betoog: steun de ambtelijke organisatie met inzetten waardoor de mensen 
beter functioneren, maar laat ze wel kritischer zijn op hun mogelijkheden. 
 
Tariefdifferentiatie OZB 
Tot op vandaag is niet duidelijk wat er met de OZB gaat gebeuren. Weliswaar na geruime 
tijd is bijna de hele raad akkoord gegaan met het collegevoorstel voor differentiatie met als 
doel (zie de meerjaren nota). Hij vindt het onbevredigend dat dit besluit blijkbaar afhankelijk 
gesteld wordt van de instemming van de ondernemers en de wethouder zich nogal 
ambivalent lijkt op te stellen. Zijns inziens wordt een belastingmaatregel ópgelegd. Creëren 
van een draagvlak is uitstekend, maar dat kun je beter tijdig doen. Hij vraagt het college 
opnieuw de oorspronkelijke doelstelling vast te houden. 
 
Het eerste jaar in deze raad zit er ruimschoots op. In dit jaar is veel gebeurd. Hij hoopt dat 
ook deze bijdrage van de ChristenUnie het belang van onze gemeente mag dienen.  
De ChristenUnie wil haar bijdrage in eerste termijn besluiten met de wens voor u allen om 
veel wijsheid bij het uitvoeren van de plannen zoals die nu aan de orde zijn. In de bijbel, dé 
inspiratiebron voor de ChristenUnie en gelukkig ook voor anderen, wordt expliciet aandacht 
gevraagd voor de overheid. In veel kerken en door veel gelovigen wordt voor de overheden 
gebeden. Dat gebeurt ook in de gemeente Tynaarlo. Hij wenst het college en ons allemaal 
bij ons werk èn persoonlijk Gods zegen toe. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter hervat de vergadering. 
 
De heer Kosmeijer zegt dat er heel veel vragen zijn gesteld. Het college stelt zich wat 
terughoudend op in de beantwoording van alle individueel gestelde vragen of per fractie 
gedane voorstellen en wacht af hoe het debat in de raadzaal leidt tot enig draagvlak voor de 
gedane suggesties. Daar waar al een heel duidelijk standpunt van het college is zal niet 
worden nagelaten daar gewag van te maken. 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 50 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

 
Hij begint met het financiële deel van het verhaal. 
Financieel staan we er wel stevig voor. Niet dat het allemaal rozengeur en maneschijn is. 
Niet dat we niet het gevoel hebben dat er ook nog weer zwaar weer op komst kan komen, 
maar dat we toch de bestemde lijn van de voorbije jaren en dat is eigenlijk al vanaf 1998 het 
geval, toch steeds een bescheiden plusje t.o.v. de totale begroting hebben kunnen 
presenteren bij de Jaarrekening en dat we hoewel we soms zware besluiten hebben moeten 
nemen toch een stevig financieel beleid hebben kunnen voeren. 
 
Dat levert een aantal opmerkingen op m.b.t. het incidenteel en structureel bedrag dat in de 
begroting zit. 
Een aantal fracties heeft gezegd u presenteert nu wel mooi € 700.000.- positief incidenteel, 
maar hadden we die € 1,4 miljoen niet gehad van Essent dan was er € 700.000.- tekort 
geweest. Die € 1,4 miljoen hebben we wel gehad en hadden we op een ander terrein geen 
tegenvaller gehad dan was dat tekort nog minder geweest en was het voordeel nog groter. 
Wat hem het meest opvalt is dat er in het geheel dan niet gerept wordt over een structureel 
voordeel van € 95.000.-. Structureel is nog belangrijker dan incidenteel. Structureel is met 
name ook de graadmeter waar wij op afgerekend worden door het provinciebestuur. 
Incidenteel kan het dus een keer mee of tegen zitten. 
 
Er wordt en passant door de fracties gememoreerd hoe het college in de begroting omgaat 
met incidenteel en structureel,  Daar wordt eigenlijk van gezegd dat het college dit niet op 
een goede manier doet.  
Hij denkt dat het juist in de raad uitvoerig is besproken en er is verwezen naar de discussie 
in 2004. Daarin zijn we uitvoerig met elkaar in debat gegaan hoe we dat zouden kunnen  
oplossen. Dat kunnen we oplossen indien we structurele het geld niet voorhanden hebben 
dat we voor meer jaren afspraken maken met verschillende afnemers, zoals bijv. de ANWB 
bewegwijzeringborden dat we dan vervolgens zorgen dat het voor vier jaar gegarandeerd is 
en dat elk college voor een langere periode daar opnieuw afspraken over kan maken. Dat is 
op talloze verschillende terreinen zo gebeurd. Zijn we daar blij mee? Dat is een andere 
vraag. Het was in elk geval ter voorkoming van het uitgaan van allerlei maatschappelijke 
negatieve effecten met de toen op handen zijnde bezuinigingen in de gemeentebegroting. 
Het college heeft dat echt op een goede manier opgelost. 
 
Hij vindt bepaalde bijdragen van Leefbaar Tynaarlo soms financieel onhandig, zo niet 
onverantwoord. Leefbaar Tynaarlo heeft kritiek op de € 100.000.- die het college van plan is 
uit te trekken voor het feestje van tienjarig Tynaarlo en vervolgens wordt in de nota gesteld 
dat maar weer gewoon terug te geven aan de burgers en vervolgens zegt men € 350.000.- 
uit te trekken voor het verlagen van de OZB. 
Los van elkaar, zegt hij dat € 100.000.- incidenteel is en € 350.000.- is structureel. Als dat 
wordt gekapitaliseerd heb je € 7.5 miljoen nodig om die € 350.000.- in de OZB naar 
beneden te kunnen bijstellen. Dat lijkt hem financieel absoluut onverantwoord. 
Hij denkt hiermee genoeg te zeggen over de financiën in de Voorjaarsnota, behoudens de 
discussie over de tariefsdifferentiatie OZB. 
Het spijt hem dat het college niet in staat is gebleken de definitieve afronding al aan de raad 
te kunnen presenteren. Het was toegezegd en ook in de Voorjaarsnota is vermeld dat deze 
per aparte brief verzonden zou worden. 
Vandaar dat een andersoortige brief richting raad is gestuurd. Voor de Voorjaarsnota en ook 
voor de voorbereiding van de begroting 2008 is dat echter geen enkele ramp.  
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We zijn in overleg, niet vanuit een soort ambivalente benadering vanuit het college noch 
vanuit hemzelf. Het is gewoon ordentelijk via een debat in de raad afgesproken, om met 
diegenen die dat zouden treffen te proberen tot overeenstemming te komen. Zolang dat 
lijntje niet is afgeknapt is hij niet van zins om al een voorstel neer te leggen dat daar dwars 
tegen in druist. 
Er komt een moment waarop niet langer uitstel wordt geduld en dan zal het college niet 
schromen een verhaal bij de raad neer te leggen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het 
overleg leidt tot een eindconclusie waar in elk geval het college mee kan instemmen en 
hopelijk ook de beide partijen die aan tafel zitten. Hij hoopt dat de raad daar dan mee kan 
instemmen. 
Voor de meerjaren begroting heeft dat geen enkel effect. Want als je kijkt naar 2011 dan is 
die  € 250.000.- nieuw beleid wel toegevoegd, maar er staan nog geen uitgaven tegenover. 
Er zit nog rek in van datgene wat nog niet structureel is ingezet in meerjarig perspectief. 
 
Verschillende fracties hebben uitspraken gedaan over de zwembaden. De discussie over de 
zwembaden is losgekoppeld van het IAB. Vervolgens is een apart traject afgesproken dat 
dit jaar wordt doorlopen. Het college is in gesprek met zowel vrienden van Lemferdinge als 
van de Leemdobben en het bestuur van Aqualaren. Het college gaat kijken of er elementen 
inzitten die niet kloppen in de rapportage die daaraan ten grondslag ligt en waaruit is 
gebleken dat er € 8 miljoen in de drie zwembaden geïnvesteerd zou moeten worden. Op 
basis daarvan zullen we met een scenario komen hoe om te gaan met de drie zwembaden. 
Om dan nu al te zeggen dat we geen enkel zwembad willen sluiten of zoals de fractie van 
Gemeentebelangen heeft aangegeven die discussie niet eens te willen aan gaan, is volgens 
hem struisvogelpolitiek. Als er een investering op ons afkomt zullen we met elkaar die 
discussie moeten aangaan. Maar de boodschap is helder dat de raad niet voelt voor het 
sluiten van zwembaden, hetgeen ook nooit de inzet van het college is geweest. De 
investeringen die gedaan moeten worden passen op dit moment niet binnen de begroting. 
 
Bij interruptie merkt de heer Van Es op dat de wethouder het heeft over helderheid bij 
zwembaden. Het mag helder zijn wat hij met zijn opmerking heeft bedoeld. Het college weet 
heel goed dat Gemeentebelangen een en ander in breder perspectief wenst te zien en niet 
enkel één element eruit wenst te lichten. Waarom kijken wij naar zwembaden als er een 
discussie gevoerd moet worden en niet naar de totale sportvoorzieningen en bibliotheken 
etc. Kortom, hij komt terug bij iets wat de meerderheid van de raad liever niet wil en zeker 
de collegepartijen niet en dat is de kerntakendiscussie. Dat is de manier om dergelijke 
dingen te bekijken en integraal af te wegen. Niet alleen één aspect eruit lichten. Als het 
college één aspect eruit wil lichten dan is Gemeentebelangen heel duidelijk: er wordt geen 
zwembad gesloten. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat als de heer Van Es een kerntakendiscussie gaat voeren, 
dan wordt er geen besluit genomen.  
Hij zegt dat het college absoluut geen behoefte heeft aan een kerntakendiscussie, wel een 
goede discussie over de investeringen die we hebben te doen en hoe we dat op een goede 
manier kunnen doorsluizen en niet met een vooropgezet plan om zwembaden te sluiten 
maar ook niet met het afwenden van de consequenties die dat heeft als je die investering 
wel gaat doen. 
Ook t.a.v. van het sportbeleid is hier een opmerking gemaakt omdat er net gisteravond een 
who’s next team is geïnstalleerd.  
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Daarmee zijn wij in het land de gemeente met de meeste who’s next teams en dat is ook 
wat dat betreft een van de speerpunten die we hebben neergelegd om juist te investeren in 
ons jeugdkader dat er voor moet zorgen dat onze jongeren gaan en blijven sporten. 
 
Wat betreft de huisvesting zegt hij dat onze bouwbehoefte en de mogelijkheden om onze 
bestemmingsplannen vastgesteld te krijgen niet worden ingegeven door de Regiovisie. Zij 
worden louter en alleen ingegeven door wat er in het Structuurplan door de raad is 
vastgesteld. 
Duidelijk mag zijn dat in dat Structuurplan wel degelijk de discussie Regiovisie heeft 
meegespeeld, maar laten we nu niet net doen alsof de Regiovisie bepalend is voor wat wij 
hier wel of niet gaan bouwen. Ons eigen Structuurplan koppelen we aan ons Woonplan en 
dat koppelen we ook aan de financiële afspraken die gemaakt zijn en waar het OBT voor 
wordt opgericht en dan gaan we met een vliegende start zorgen dat ook de productie 
geleverd wordt. Dat is absoluut de ambitie van het college. Wij zijn als nieuw zittend college 
gestart bij een niet vastgesteld Structuurplan waarover een uitgebreid debat nog gaande 
was. De verkiezingen zijn gegaan over bouwproductie en bouwmogelijkheden op bepaalde 
locaties, hetgeen een belangrijk item is geweest. Het nieuwe college heeft daar keuzes in 
gemaakt, die leidend zijn voor dit college. Vervolgens is het Structuurplan door de raad 
vastgesteld en dus gaat het college er voor zorgen dat die elementen, die plaatsen waar wel 
gebouwd kan worden, we dat dan ook zo snel mogelijk gaan doen. 
Bij de locatie Zuid-es spreken we over een bestemmingsplan 1968, waarin staat 
opgenomen dat het een algemeen plan is dat het nog verder uitgewerkt moet worden. Er 
dienen nog planologische procedures doorlopen te worden. Wel is de algehele bestemming 
op de gronden grotendeels “wonen” en dat biedt wel mogelijkheden. Hij heeft zo juist 
gezegd dat we alle elementen redelijk op een rij hebben waar het gaat om het Woonplan, 
het OBT en het Structuurplan en dat we nu na de zomervakantie echt aan de slag gaan om 
die productie te kunnen leveren. De raad heeft de projecten inmiddels toegezonden 
gekregen. 
Er is hierbij niet alleen gekeken naar stenen stapelen, maar er is ook oog voor groen, gras 
en vogeltjes. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kalk dat voor Zuid-es er wat onduidelijkheid in de tekst was. De 
wethouder heeft gezegd dat er niets nieuws viel te melden. De heer Kremers heeft er ook 
naar gevraagd en dat wil hij nu helder hebben. Zijn fractie gaat er vanuit dat aan de zuidkant 
van de Oude Tolweg er nog een potentieel is en dat het college daar dan ook naar de 
zomervakantie mee aan de slag gaat. Hij vraagt of dit zo juist begrepen is. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat dit correct is. 
 
De heer Van Es informeert waarom dit zo lang heeft geduurd. Het Woonplan en het 
Structuurplan zijn al lang vastgesteld. We zijn nu een jaar verder. 
 
Volgens de heer Kosmeijer gaat de heer Van Es wel heel snel. Hij denkt dat de tijdsplanning 
iets anders is geweest. Weliswaar is het Woonplan als eerste vastgesteld en daarna pas het 
Structuurplan. Het was ook nog zaak om wel te zorgen dat de hele organisatie goed op 
elkaar afgestemd werd. Je moet wel in een totaalperspectief kijken van welke projecten zijn 
er en wat kun je op dit moment wegzetten. Je kunt altijd zeggen had het niet eerder gekund, 
maar het college heeft nu gezegd de projecten helder op het netvlies te hebben en daar 
zoeken we personeel bij. 
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We moeten concluderen dat ook in de voorbije jaren het nooit was gelukt dat weggezet te 
krijgen met de huidige bezetting. Daarna gaan we het voortvarend oppakken en daar mag 
het college ook op worden afgerekend. 
De kom Eelde is genoemd. Het college heeft zeer welbewust aangegeven voornemens te 
zijn te onderzoeken of het college de regie kan gaan nemen. Het college is er voorzichtig in 
omdat het van te voren helderheid wenst dat er voldoende draagvlak is uit en van de 
ondernemers en gebruikers van die panden in de kom van Eelde. We gaan geen regie    
voeren als er geen regie gevoerd kan worden omdat alle kikkers uit de kruiwagen springen. 
 
De heer Van Es vraagt of het een rol speelt dat de gemeente eigenlijk niet echt in het bezit 
is van de  gronden? 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat dit wel eens een heel belangrijk element zou kunnen zijn. 
 
De heer Van Es vraagt hoe groot de wethouder de kans schat dat de gemeente die gronden 
wel in bezit kan krijgen. 
De heer Kosmeijer zegt dat de gemeente de gedachte heeft die regie wel te kunnen gaan 
voeren omdat er aan de ene kant groot draagvlak en overeenstemming is dat er wat moet 
gebeuren. Als het er dan vervolgens over gaat hoe het moet gaan gebeuren, wat en 
wanneer, welke volgorde en wat de inhoud is van wat er moet gaan gebeuren, dat men dan 
het ietwat oneens met elkaar dreigt te worden en dat men daar niet echt goed uitkomt. 
Het college heeft gezegd als onafhankelijke overheid bereid te zijn het voortouw te willen 
nemen en onze nek uit te steken. Alvorens dat te doen willen we wel weten dat we wel 
gesteund worden door al die ondernemers, zowel gebruikers als eigenaren. Er dient 
voldoende draagvlak te zijn om tot effect te komen. 
 
De heer Frieling zegt dat door de VVD een opmerking is gemaakt over de vakleerkrachten 
gymnastiek. Het college is over die vakleerkrachten in overleg met de schoolbesturen zoals 
wij die in onze gemeente kennen van het basisonderwijs. Op dit moment zijn we bezig te 
inventariseren hoe het precies is. Het is namelijk een bevoegdheid van de schoolbesturen 
en het college heeft op dit moment niet in beeld hoe dit bij de schoolbesturen ligt. Die 
gegevens worden afgewacht, Daarna kunnen we bekijken wat er gestimuleerd moet worden 
en het college is vastbesloten waar het maar even kan het inzetten van vakleerkrachten 
lichamelijke opvoeding zo drastisch mogelijk te stimuleren. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Stel of hij uit de beantwoording van de heer Frieling moet 
opmaken dat wij alleen maar kunnen stimuleren en niet verplichten? 
 
De heer Frieling antwoordt dat wij het niet verplicht kunnen opleggen, want het is een 
bevoegdheid van de schoolbesturen. 
De luchtkwaliteit in de schoollokalen is aan de orde geweest. Als de raad dat persé wil zou 
toegezegd kunnen worden dat we overal de luchtkwaliteit gaan onderzoeken. Er is alleen in 
geen vijf jaar vanuit enige school een klacht geweest over luchtkwaliteit noch enig verzoek 
aan het college om daar wat aan te doen. Hij wil toch maar voorshands een afwachtende 
houding aannemen of er op dat punt wat komt. 
Kobald is aan de orde gesteld. Er staat op pagina 63 een zinsnede die gaat over levering 
van diensten die onder druk zou staan. Dat moet niet worden gelezen als zou dat ook tot 
financiële problemen leiden. Wij hebben een bepaald bedrag, zoals altijd, betaald voor 
levering in een bepaalde periode.  
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Voor zover wij nu kunnen nagaan hebben die leveringen over het algemeen wel 
plaatsgevonden. Eigenlijk hebben wij een redelijk schone lei nu t.o.v. Kobald. Voor zover er 
sprake is van enige discrepantie tussen levering en betaling is dat te weinig om daar actie 
voor te ondernemen. 
 
Volgens de heer Van Es gaat het over de uitspraak van in dit geval de heer Rijpstra die zei 
dat de dienstverlening niet onder druk kwam te staan. Hij heeft duidelijk gezegd dat er geen 
financiële risico’s zijn bij Kobald, maar nu staat op pagina 63 dat de dienstverlening onder 
druk staat. 
 
De heer Frieling antwoordt dat op moment dat dat geschreven werd het zou kunnen zijn dat 
de dienstverlening door Kobald onder druk stond. Intussen is Kobald failliet, maar de 
afnemers van die diensten kunnen nu gewoon op de markt terecht. Er is voldoende aanbod 
en het geld is gewoon nog beschikbaar. Er is eigenlijk dus geen probleem. 
 
We zijn druk in onderhandeling met betrokken partijen over de recreatieve fietsverbinding 
Ter Borch naar Schelfhorst. Die partijen zijn de  provincies en Natuurmonumenten. Er is bij 
de  partijen goed draagvlak voor de komst van het fietspad en dat draagvlak moet nu 
vertaald worden in een sluitende financiering en daarover is hij bepaald niet pessimistisch. 
Het zou er heel goed dus wel eens kunnen  komen. 
 
Door twee fracties zijn de fietsknooppunten genoemd. De besluitvorming in het 
Recreatieschap is zodanig geweest dat uitgegaan wordt van een begroting van  € 900.000.- 
voor het totale plan. Daarbij zou de bijdrage van het Recreatieschap in natura, met name 
door inzet van personeel, € 150.000.- bedragen. Er is bedacht dat € 300.000.- zou moeten 
worden opgebracht door de 12 gemeenten, hetgeen correspondeert met de € 25.000.- die u 
bent tegengekomen in de Voorjaarsnota. Dat is samen de helft van de € 900.000,- en het 
verzoekt ligt bij de provincie de andere helft voor haar rekening te nemen. Dat betekent dat 
wanneer dat er niet komt er aanvullende besluitvorming in het Recreatieschap moet 
plaatsvinden omdat de genoemde verdeling is vastgesteld in een daadwerkelijk 
vastgestelde begrotingswijziging. Het betekent dat als het echt anders gaat worden er een  
aangepaste begrotingswijziging moet komen of dat het project niet door gaat. 
 
Twee fracties hebbeen het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo (OBT) genoemd en daarbij hun zorg 
uitgesproken dat het instellen van het OBT, zo heeft hij dat althans vertaald, enige nadelige 
consequenties voor de begroting zou hebben. 
Zoals de zaken er nu uitzien, gezien vanuit de personele bezetting, zijn er op dit moment 
verkenningen die de verwachting wettigen dat dat niet een nadeel zal zijn, maar wellicht 
zelfs enig voordeel kan betekenen. Op dit moment is het niet expliciet een reden tot zorg om 
te zeggen voor het OBT zouden ze nog eens fiks in de begroting moeten tasten om dat voor 
elkaar te krijgen. Zoals bij de vorige besluitvorming over het OBT is aangekondigd zal het 
college de raad goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen aldaar. Of dat nu in de 
vorm van een nieuwsbrief moet of anderszins zal het college zich nog over beraden. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat de wethouder heeft gezegd dat er aan de hand van 
verkenningen wel eens een voordeel zou kunnen ontstaan. Komt er personeel uit de eigen 
organisatie? 
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De heer Frieling antwoordt dat het een vrij ingewikkelde kwestie is. Er is een uitvoerige 
verkenning gemaakt door het waarnemend hoofd OBT die alle personele gevolgen op een 
rijtje heeft gezet en daarbij allerlei zaken in acht heeft genomen en waarbij met name is 
gekeken hoe vroeger de lasten van het personeel in de begroting en de administratie 
werden verwerkt en hoe dat volgens de nieuwe regels waaronder het OBT gaat werken 
moet worden verantwoord. Dan kom je in elk geval niet tot een negatieve slotsom. Het 
college vindt dat een prettige omstandigheid. 
 
Ook  hij heeft vanuit Den Haag geluiden vernomen alsof men opeens heeft uitgevonden dat 
er met de openbare verlichting van alles zou kunnen gebeuren. Zijn eerste reactie was dat 
dit een volledige zaak van de gemeente is en dat wij niet zo onnozel zijn dat wij dat zelf niet 
kunnen bedenken. Uiteraard zijn wij daar al lang mee aan de gang. Het is bepaald niet dat 
de nota openbare verlichting die er ligt niet uitgaat van de principes die nu naar buiten 
gebracht worden. Hij zegt erbij dat als wij in die paar jaar welke zijn verstreken sinds de 
vaststelling van het beleidsplan voortschrijdend inzicht, nieuwe technische ontwikkelingen 
hebben waargenomen, we de laatste zullen zijn om die te negeren. In die zin zitten we er 
bovenop. 
Wij zijn  eigenlijk voortdurend bezig met de uitvoering daarvan zoals de planmatige aanpak 
zoals die in de nota staat alsook in nieuwe gevallen het toepassen van nieuwe dingen. 
Hij vindt het jammer dat als er vanuit Den Haag dergelijke berichten komen dat zij de 
gemeenten niet allemaal een paar honderdduizend euro erbij geven om de lampen erin te 
schroeven. 
 
De heer Assies zegt dat een aantal fracties vragen heeft gesteld t.a.v. de cultuurhistorische 
waardekaart. In het najaar gaan we dat project oppakken. Nog voor de zomervakantie wordt 
het projectvoorstel in het college gebracht. Landschapsontwikkelingsplan, cultuurhistorische 
waardekaart. Als het college er ja tegen zegt gaat na de vakantie de trein lopen. Dat is een 
van de randvoorwaarden in het kader van het Structuurplan om dat optimaal te kunnen 
invullen. Het ligt redelijk op koers. Daaraan gekoppeld zijn ook de monumentale bomen, 
want die maken onderdeel uit van de cultuurhistorische waardekaart. Inventarisatie kost 
meer tijd dan we gedacht hadden. IVN is daar heel erg bij betrokken en die ontdekken 
overal monumentale bomen. We moeten maar eens kijken hoe we daar mee omgaan. Wat 
wel en wat niet en daar gaan we Landschapsbeheer Drenthe ook bij betrekken. Ook daar 
liggen we redelijk op koers en hetzelfde geldt voor eventuele herziening van de 
kapverordening. Hij heeft begrepen dat het college binnen 2 maanden daarover een 
voorstel tegemoet kan zien. 
 
Er zijn  vragen gesteld over het klimaatbeleid, duurzaamheid en millennium. De bedoeling is 
dat dit najaar dit soort beleidsthema’s integraal ook aan de raad worden aangeboden. Er 
komt een nieuw milieubeleidsplan, waarin klimaatbeleid aan de orde wordt gesteld. 
Hetzelfde geldt t.a.v. bepaalde duurzaamheidinvesteringen. Energiebesparing etc. worden 
uitgebreid daarin beschreven en ook de actie die het college wil plannen om dat voor elkaar 
te krijgen. Hetzelfde geldt voor duurzaam inkopen. Ook de ambities in deze zullen na de 
zomervakantie aan de raad worden aangeboden. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt laatst in het programma Zembla te hebben gezien waarin de 
banken, waar iedereen klant van is, nogal negatief naar voren kwamen, omdat zij 
investeerden in zeg maar foute dingen. 
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Zij vindt het interessant omdat de wethouder spreekt over duurzaam inkopen en zij vraagt 
waarin de Bank Nederlandse Gemeenten belegt of investeert. Misschien kan de wethouder 
daarnaar te informeren bij de BNG zodat wij daar misschien ook iets naar voren kunnen 
brengen als gemeente of gezamenlijke gemeenten. 
 
De heer Assies zegt toe dat de raad geïnformeerd zal worden over het investeringsbeleid 
van de BNG. 
 
De heer Van Es zegt met betrekking tot millenniumgemeente dat de wethouder aangeeft 
daar na de zomervakantie voortvarend mee aan de slag te gaan. Graag had hij gezien dat 
de wethouder de raad voortvarend had ingelicht dat wij millenniumgemeente zouden 
worden. Hij had van te voren toch tenminste een klein debat hierover verwacht. 
Gemeentebelangen is namelijk niet zo gelukkig met het hele verhaal. 
 
De heer Assies zegt dat het misschien goed is dat de portefeuillehouder hierop reageert. 
Hij zegt t.a.v. de uitstoot CO² monitoring dat we daar naar moeten kijken. Hoe gaan we 
bijhouden wat we bereiken, wat onze investering  als het ware oplevert. Afgelopen week 
heeft hij een klimaatcongres van de VNG bezocht in Den Haag. Daar zag hij een 
alleraardigst software programma om dat adequaat bij te houden. Je praat dan over tonnen 
CO². Het gaat zijn pet nog te boven. Hij denkt dat wij in beeld moeten brengen wat we willen 
en wat we willen investeren en wat het zal opleveren. Hierover zal een nader voorstel naar 
de raad komen. 
 
De heer Kalk is het helemaal met de wethouder eens en spreekt zijn sympathie uit voor de 
bijdrage van diens partijgenoten in deze CO² in de gemeente. Wat vaak gebeurt is dat als 
verwezen wordt naar congressen er weer programma’s zijn ontwikkeld om dat te meten etc. 
Wat hij zo graag zou zien is dat in concrete situaties van het straatbeeld wordt gekeken 
naar uitstoot. Hij zegt als voorbeeld dat als je op een middag in Zuidlaren op de Stationsweg 
gaat staan met het vele verkeer je goed kunt ruiken dat daar wat aan de hand is. Als wij 
onderzoek doen naar dit soort situaties dan wil hij het daar graag over hebben. Hij vraagt of 
de wethouder dat met hem eens is. 
 
De heer Assies zegt dat er een scheiding moet worden aangebracht tussen wat we als 
gemeente kunnen beïnvloeden en wat landelijk beleid is. T.a.v. het meetbaar 
mobiliteitscenario is dat met name toch een landelijke doelstelling om daar invloed op te 
hebben. Dat kan voorwaarden scheppend zijn in het kader van stimuleren van langzaam 
verkeer. Een andere ingang, maar in het kader van meten van de mobiliteitsdoelstelling in 
het kader van autoverkeer is dit lastiger omdat onze directe invloed daarop wat geringer is. 
Je moet kijken hoe het kabinet doelstellingen kan neerleggen in het kader van 
rekeningrijden en dat soort zaken, nu je weet dat het kabinet enigszins terughoudend daar 
in is en dat is jammer. Een van de doelstellingen van rekeningrijden was niet alleen om de 
lasten eerlijker te verdelen maar ook om mensen een andere vorm van vervoer te laten 
kiezen. Op plaatselijk niveau kun je dat soort maatregelen niet doen, maar hij denkt wel dat 
we heel fundamenteel kunnen investeren in voorzieningen rond het langzaam verkeer en 
daardoor stimulerend kunnen zijn. Hetzelfde geldt t.a.v. het openbaar vervoer, we proberen 
daarvoor de voorzieningen op een hoger niveau te krijgen t.a.v. opstapplaatsen en snelle 
busverbindingen. Hij is het met de heer Kalk eens dat we een zekere invloed hebben, maar 
hij denkt dat de gemeente zich moet toeleggen op verlichting in het buitengebied, onze 
eigen gebouwen en dat soort zaken waar we heel direct invloed op uit kunnen oefenen. 
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De fracties van VVD en Gemeentebelangen hebben iets gezegd over gedragsbeïnvloeding 
in het verkeer. Hij denkt dat ze enigszins in de war zijn met het programma duurzaam veilig. 
In het kader van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is de evaluatie geweest, zowel 
Drenthebreed als landelijk. Daar is uitgekomen dat de laatste jaren het aantal dodelijke 
ongevallen en ongevallen met zwaar letsel fors is afgenomen. De conclusie is geweest dat 
we langzaam moeten overgaan van infrastructuurmaatregelen naar gedragsbeïnvloeding, 
want dat is uiteindelijk de meest zwakke component op dit moment t.a.v. veiligheid. Als hij 
de problematiek noemt van de E34 met de vele onbegrepen ongevallen t.a.v. menselijke 
fouten waarvan we niet helemaal weten hoe dat komt. Het heeft te maken met ons dagelijks 
langzaam verkeer en wij richten ons heel erg op ouders en kinderen in het verkeer. Hoe ga 
je met elkaar om en durf je elkaar wel voorrang te geven bij wijze van spreken. Ben je 
bewust van de kwetsbaarheid van de verkeersdeelnemer. Dat soort elementen daar 
investeren we in. Het 2de element wat belangrijk is t.a.v. dat budget zijn de lokale 
knelpunten: de scholen. Bekend is dat wij bezig zijn met het verkeersveiligheidlabel dus alle 
scholen willen we daarin verwerken. Een en ander heeft ook consequenties t.a.v. van de 
inrichting van de school. Een aantal scholen hebben we nu ingericht. Kort geleden de 
Vijverstee en binnenkort is Tynaarlo aan de beurt en dat vraagt ook investeringen. Daarbij 
moet je denken aan € 30.000.- tot € 70.000.- per school. Zeijen is opnieuw ingericht en 
heeft € 70.000.- gekost. Daar wordt dus het budget voor gebruikt. Het zijn heel specifieke 
maatregelen, die er niet  op gericht zijn een heel dorp opnieuw in te richten. 
 
De heer Stel vraagt of duidelijk is hoe de splitsing is van die € 140.000.- ligt. Welk deel is 
voor gedragsbeïnvloeding en welk deel voor aanpassing van wegen etc. 
 
De heer Assies zegt dat in het kader van het verkeer- en vervoerberaad Drenthe 
gedragsbeïnvloeding gezamenlijk is vastgesteld met een heel programma. In Drenthe 
werken we met drie regio’s en per jaar wordt er een programma voor vastgesteld en 
bepaald hoeveel investeringen we afgenomen hebben, zowel in menskracht als in 
programma’s. Hij denkt dat we daar ongeveer € 40.000.- per jaar aan besteden. 
Ook zijn er programma’s in het kader van educatie e.d. dat komt er nog bovenop evenals 
lesprogramma’s voor scholen. Het varieert een beetje. We proberen ondersteunend en 
stimulerend te zijn en daarbij moet je niet denken aan grote infrastructuurmaatregelen. Die 
tijd hebben we gehad. We spreken niet meer over het inrichten van een hele wijk met 
verkeersdrempels in het kader van duurzaam veilig. Die periode hebben we gehad. Het is 
een heel specifiek budget. 
 
De heer Van Es vraagt waarom er geen extra budget is toegekend voor handhaving. 
 
De heer Assies antwoordt dat handhaving nog een beetje een probleem is. Bekend is dat 
de wetswijziging voor de mogelijkheid om de lagere overheid bestuurlijke boetes te laten 
geven nog niet door de Eerste Kamer is. Het nieuwe kabinet heeft het eerst aangehouden. 
Dat is een spanningsveld. Gemeenten willen dolgraag meer bevoegdheden krijgen zodat 
men bij kleine verkeersovertredingen en dat soort zaken ook handhavend kan optreden, Op 
dit moment hebben we die bevoegdheid niet. Het zou meer mogelijkheden geven t.a.v. 
preventie. Inrichting en handhaving horen eigenlijk bij elkaar. Op dit moment is er nog geen 
duidelijkheid over. 
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Fietsenrekken worden ook uit dit programma betaald. Hij zal kijken of we daar nog iets meer 
aan moeten doen. Hetzelfde geldt voor openbaarvervoer voorzieningen. Het is een breed 
budget. 
 
Het is een tijdje rustig geweest op het terrein van speelruimtebeleid. Dat valt nu onder het   
jeugdbeleid en onder wethouder Kosmeijer. Maar t.a.v. de inrichting is het zo dat men gelijk 
heeft dat op dit moment we conserverend bezig zijn. We hebben ooit besloten om zand te 
vervangen door houtsnippers in het kader van hygiëne, dat was de voornaamste maatregel 
en het kostenaspect. We hebben toen geconstateerd dat rubber tegels of rubber matten het 
mooiste zou zijn, maar dat was te duur. In het kader van het nieuwe beleid zal dit worden 
meegenomen wat de inrichtingseisen moeten zijn, maar tegelijk zitten we met het vraagstuk 
hoeveel speelruimteplekken moet je inrichten en wat voor soort mogelijkheden moeten daar 
bij komen. Er liggen dus meerdere vraagstukken. We hebben het in afwachting van het 
nieuwe beleid wat uitgesteld. Hij heeft begrepen dat collega Kosmeijer hier voortvarend mee 
aan de gang gaat om dit helder te krijgen in het kader van het jeugdbeleid. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt bij interruptie graag te willen weten of daar ook natuurlijk 
ingerichte speelterreinen bij zijn. 
 
De heer Assies denkt dat dit meegenomen moet worden bij de nieuwe beleidsontwikkeling. 
In zijn gedeelte is puur onderhoud begrepen, dus wat collega Kosmeijer bedenkt mag hij 
uitvoeren. Hij wacht met belangstelling de nieuwe ideeën af. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt nu al een idee te hebben. Daar kan wethouder Kosmeijer zo ja 
op zeggen. 
 
De heer Kremers zegt bij interruptie dat er een beleid komt en dat de wethouder het 
binnenkort zal doen. Hij wil graag helder weten wanneer komt die notitie. Hij vraagt de 
wethouder een inschatting te maken. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat dit jaar nog toegezegd moet kunnen worden. Als het gaat 
om het speelbeleid zegt hij dat het nog dit jaar aan de orde komt en u krijgt dit jaar nadere 
informatie ook over of we er nu schors onderleggen, zand, tegels, kiezels. Ook of de 
natuurlijke speelplaatsen daar een onderdeel in kunnen zijn. De opmerkingen worden 
daarin meegenomen en op basis van de beleidsnota kunt u dan vervolgens ook als raad 
toetsen of u op uw wenken wordt bediend, dan wel dat dit niet gebeurt. 
 
Er liggen nog twee vragen volgens de heer Assies. Wat is de rol van de adviesraden en 
hoeveel wordt meegenomen in het kader van de 2e fase WMO. Ook ligt er nog een vraag 
over de ambtelijke ondersteuning. Die wordt ook meegenomen. 
T.a.v. de PvdA  met betrekking tot rioolrecht zegt hij een nader onderzoek toe in 2008. 
Er is nog een vraag over Alescon. De relatie tot Alescon wordt meegenomen in het kader 
van de wetswijziging – modernisering Alescon. De projectopdracht is nu rond. Vóór 1 
januari moet helder zijn hoe we daar verder mee gaan. 
 
De heer Stel zegt te mogen concluderen dat de raad een overzicht krijgt van alle drie 
varianten. Hij heeft ze alledrie genoemd: veel diensten afnemen, geen of wat we nu doen.  
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Je kunt ook geen diensten afnemen en zeggen we kunnen het efficiënter ergens anders 
besteden en toch nog die afdracht betalen. Zijn fractie is zeer benieuwd hoe die varianten  
tegenover elkaar staan en wat uiteindelijk het voordeligste is. 
 
De heer Assies antwoordt dat alles breed in beeld wordt gebracht, zowel op financieel vlak 
als t.a.v. de verantwoordelijkheid voor mensen die onder deze voorziening vallen. Ook de 
relatie met Alescon wordt opnieuw in beeld gebracht. Dat zijn dus meerdere zaken. Ook het 
aanbestedingsbeleid. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw  Van den Berg dat de wethouder het heel snel heeft gehad over 
al die plannen bij elkaar. Zij heeft speciaal de verpaarding van het landschap aangevoerd 
als probleem. Zij vraagt of de wethouder dat ook meeneemt als probleem en oplossing in 
die nota. 
 
De heer Assies denkt dat het gebruik van agrarische grond, hetzij in het kader van 
akkerbouw hetzij in het kader van veeteelt waarden had c.q. activiteiten. Daar kunnen we 
niet zoveel aan doen. We kunnen natuurlijk wel gaan kijken of er mogelijkheden zijn in het 
kader van de uitstraling en de maatschappelijke inpassing. Hij weet niet wat onze 
mogelijkheden op dat terrein zijn. Hij belooft er wel naar te kijken. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt heel interessante artikelen hieromtrent te hebben. Die zal zij 
de wethouder doen toekomen. 
 
De voorzitter verzoekt de heer Kalk de leiding over te nemen. Zodat hijzelf de 
beantwoording kan doen. 
 
De wnd.voorzitter geeft het woord aan de heer Rijpstra. 
 
De heer Rijpstra zegt allereerst dat een zaak waar het college niet over gaat is de 
aanvangstijd van de raadsvergadering. Dat is iets wat de raad zelf bepaalt. Als de raad om 
19.00 uur wil beginnen dan beginnen we om 19.00 uur. Dat moet onderling maar worden 
afgesproken. 
 
Er is een vraag gesteld over klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Daar wordt binnen het 
gemeentehuis op allerlei terreinen heel hard aan gewerkt. D.m.v. scholing wordt getracht de 
klant sneller van dienst te kunnen zijn en efficiënter en eveneens in het bejegeningsprofiel 
richting klanten. Tot en met mei dit jaar hebben we 3000 klanten meer gehad en daarmee 
zitten we in totaal op 7800 en tegelijkertijd is de wachttijd met 3 minuten bekort. Dat geeft 
duidelijk aan dat er hard wordt gewerkt om op een betere manier de burger van dienst te 
zijn en dat gaat nog steeds verder. 
 
De fractievoorzitter van de PvdA zei: Door het volk, voor het volk. Hij heeft er nog aan 
toegevoegd de omloop van het volk en hij wil eigenlijk naar een oploop door het volk 
volgend jaar bij 10 jaar Tynaarlo. 10 jaar Tynaarlo moet eigenlijk de opstap zijn naar een 
evenementenbeleid dat wij als gemeente ook gaan voeren. We hebben nu een groot aantal 
evenementen in onze gemeente die sinds jaar en dag aanwezig zijn. We kennen het 
bloemencorso in Eelde, de Zuidlaardermarkt in Zuidlaren, Concours Hippique in de Prins 
Bernhard Hoeve. 
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Het betekent dat wij moeten nadenken wat wij met het beleid willen. Hoe willen wij dat ook 
verder naar de toekomst toe veilig stellen. Welke andere evenementen zouden wij 
eventueel in onze gemeente willen organiseren en daar hebben wij de bevolking gewoon bij 
nodig. Initiatieven die uit de bevolking komen willen wij zo goed mogelijk van dienst zijn. 10 
jaar Tynaarlo is best goed om eens bij stil te staan. 
Wat die samenvoeging nou wel en niet heeft gebracht, want het zijn toch drie verschillende 
kernen die samen één gemeente met elkaar vormen. Wat doen we met elkaar en dat 
betekent dat we initiatieven vanuit de bevolking willen laten komen. Dat zullen we ook 
bekend maken en we willen ze op een gegeven moment ook faciliteren, Dat neemt niet weg 
dat er best ideeën bij zullen zijn om wat spraakmakender evenementen volgend jaar ter 
gelegenheid van 10 jaar Tynaarlo te organiseren. 
Als u toevallig zaterdag in Zuidlaren bent geweest bij het Popkorenfestival, 20 popkoren uit 
heel Nederland, een particulier initiatief zonder subsidie van de gemeente met een enorm 
hoog niveau wat daar ten gehore werd gebracht. Als dat verder ontwikkeld wordt dan heb je 
een prachtig evenement binnen je grenzen. Zo zullen er waarschijnlijk nog meer initiatieven 
zijn. 
 
De heer Van Es zegt bij interruptie dat de heer Rijpstra een heel verhaal houdt over 10 jaar 
Tynaarlo en stelt dat volgens hem ineens in een meerjarig kader. Volgens hem is enkel 
gesproken om € 100.000.- incidenteel geld uit te geven in 2008. Is dat een opstap naar 
nieuw beleid? Hoe rijmt dat met elkaar? Hij had begrepen dat die € 100.000.- in één jaar 
opgemaakt zou worden. 
 
De heer Rijpstra antwoordt dat dat wel de bedoeling is. Die € 100.000.- gaat naar 10 jaar 
Tynaarlo, maar daar moeten natuurlijk wel goede evenementen en goede activiteiten 
tegenover staan. 
 
Band 3. 
 
Je moet kijken naar de toekomst. Wat wil je verder met je evenementenbeleid in onze 
gemeente. Dat betekent dat er ook activiteiten door ons worden gedaan die de gemeente 
gewoon geld kosten. De vraag is of je dat er in de toekomst voor over hebt of wil je naar een 
beleid waarbij je inkomsten genereert om bepaalde evenementen kostendekkend te maken. 
Hij wijst op de Zuidlaardermarkt. Mevrouw Van den Berg heeft gevraagd wanneer de 
Zuidlaardermarkt kostendekkend wordt. Dat is volgens hem een mooie gelegenheid om 
daar verder in door te gaan. 
 
Gevraagd werd hoe wij verder gaan met de Veiligheidsregio. Morgen is er overleg met de 
besturen van de drie Gemeenschappelijke Regelingen. Hij schat in dat daar in ieder geval 
wordt besloten de Veiligheidsregio zoals die was bedacht op dit moment niet verder door te 
laten gaan. Het is wel zo dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten een convenant met 
het Rijk heeft afgesloten om de invoering van de Veiligheidsregio toch in 2008 te laten 
plaatsvinden. Ze streven naar 1 januari 2008. We zullen er dus aan moeten geloven. Dat is 
ook de verwachting. Of ze het halen 1 januari dat weet hij niet, want het moet nog naar de 
Tweede Kamer en de Eerste Kamer en die gaan nu op reces. 
Wat er morgen waarschijnlijk uit gaat komen is dat de Grootschalige Hulp bij Ongevallen en 
Rampen (GHOR) en de Regionale Brandweerdienst (RBD) samen één Gemeenschappelijk 
Regeling zullen gaan vormen, het zijn nu twee afzonderlijke regelingen en dat de GGD 
gewoon een afzonderlijke regeling blijft. 
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Wel wordt geprobeerd om enige samenhang tussen die verschillende Gemeenschappelijke 
Regelingen te creëren, zodat er toch een bepaald overleg plaatsvindt, ook met de politie 
erbij. 
De Veiligheidsregio  zoals die was bedoeld is door zes van de twaalf gemeenten in Drenthe  
afgewezen. Duidelijk was het signaal dat er op dat moment geen draagvlak voor was. Dat 
betekent dat je nu op een andere manier gaat werken. 
 
Er is een vraag gesteld over de samenwerking met Haren. Haren wordt binnen het 
gemeentelijk apparaat min of meer gezien als een natuurlijke partner om mee samen te 
werken. Het wiel hoeft niet steeds uitgevonden te worden. Je kunt als gemeenten onderling 
van elkaar veel leren, kennis overdragen, personeel uitwisselen. We kunnen kijken op welke 
terreinen we meer kunnen samenwerken, ook als het bijv. om handhaven gaat. 
Afgesproken is dat we na de zomer de beide raden van Haren en Tynaarlo als colleges 
zullen uitnodigen om in een wat bredere bijeenkomst eens aan te geven wat er op dit  
moment gedaan wordt tussen Haren en Tynaarlo. 
 
De heer Stel vraagt bij interruptie of hij hier uit moet begrijpen dat het op dit moment nog 
een beetje in de oriënterende fase is en nog niet concreet is aan te geven op welke 
onderdelen in de organisatie concreet echt wordt samengewerkt en of je concreet kunt 
aangeven wat het financiële voordeel is. 
De heer Rijpstra antwoordt dat het nog niet zover is dat je kunt aangeven dat het geld 
oplevert. Het kost in elk geval geen geld. Maar we kunnen op een aantal terreinen 
aangeven waar een samenwerking op gevonden is. Als je alleen al aan ICT denkt dan kun 
je daar al een heleboel bij bedenken. 
 
Een andere vraag betrof het vandalisme gebeuren. Het is inderdaad een punt van zorg. 
Alleen als je kijkt naar de gegevens over het vandalisme zie je dat 2006 niet veel afwijkt van 
2005. Er zit volgens de politiemonitor wel degelijk een duidelijke daling in. Als gemeente 
hebben we op een aantal terreinen actie ondernomen om het vandalisme tegen te gaan. 
Een van de belangrijkste dingen is het integraal wijkteamoverleg voor de drie hoofdkernen. 
In dat overleg wordt een prioritering gemaakt in de overlastplekken. Gericht wordt er op 
geïnvesteerd en dat betekent dat de politie veel meer de plekken in de patrouille mee moet 
nemen. De jongerenwerker wordt ingeschakeld om contact te leggen met de jeugd. Het 
moet van verschillende kanten worden benaderd. Tegelijkertijd hebben we als gemeente 
een horecaconvenant afgesloten. Regelmatig vindt er horecaoverleg plaats. In het 
horecaconvenant dat door de verschillende partijen is ondertekend wordt ook over veilig 
uitgaan  gesproken. Het is de bedoeling dat als men wil uitgaan dit ook op een prettige en 
veilige manier gaat. Dat betekent inspanning van diverse partijen. Niet alleen van de 
gemeente maar ook van de horecaondernemer, de politie en het openbaar ministerie. Dat 
betekent dat de gemeente heeft gekeken waar men de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV) moet aanpassen om snel en efficiënt te kunnen optreden. Een van de punten is de 
verblijfsontzegging. Op de verblijfsontzegging heeft hij naar acht mensen brieven 
geschreven als waarschuwing. Eerst dient een waarschuwing te worden gegeven, maar 
volgens de politie schijnt dat goed te werken. 
 
De VVD-fractie vroeg naar de veiligheid zoals  bijv. bij de Vijverstee, waar brand is gesticht. 
We hebben afgelopen jaar een proef met beveiligingscamera’s op twee basisscholen 
gedaan en daar heeft maar één vernieling plaatsgevonden, dankzij die camera’s. Er is op 
die twee scholen ook veel minder overlast geweest.  



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 62 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Dat was ook de reden om in de  Voorjaarsnota € 30.000.- op te nemen om vier extra 
camera’s aan te schaffen, zodat we dus veel meer gericht cameraopstellingen kunnen gaan 
toepassen. 
 
Bij interruptie zegt mevrouw Van den Berg dat gesteld wordt dat er dankzij die camera’s 
minder vernielingen zijn. Hebben er op andere plaatsen meer vernielingen plaatsgevonden 
want het kan ook een verschuivend effect creëren. 
 
De heer Rijpstra antwoordt dat hem daarover op dit moment niets bekend is. 
De heer Hoogenboom heeft gevraagd naar het alcoholbeleid. Het alcoholvraagstuk hebben 
wij in onze gemeente voortvarend aangepakt. Met de verschillende partijen w.o. de horeca. 
De uitgaansgelegenheden, de politie en ook het overleg met de supermarkten, niet te 
vergeten het onderwijs en m.n. het Zernikecollege in Zuidlaren waar, bekostigd door de 
gemeente, een workshop voor leerlingen uit de 3de klas is gehouden. Hijzelf heeft er aan 
meegedaan. Het werd op een dusdanige manier gebracht dat de leerlingen na afloop 
zeiden te snappen hoe het werkt dat je je kunt misdragen. Hij denkt dat we op die toer door 
moeten  gaan. 
Voor wat betreft het informeren van de raad zegt hij dat we in januari de startbijeenkomst 
hebben gehad en er is nu een conceptbeleid ontwikkeld. Dat ligt ter advies voor aan de 
diverse partijen zoals politie, GGD, Verslavingszorg Noord-Nederland en nog een aantal 
groeperingen. Als dat binnen is komt het naar de raad en zal er voor de raad een 
informatieavond worden belegd. Daarbij zullen verschillende partijen worden uitgenodigd en 
ook zullen de jongeren erbij betrokken worden. 
 
Bij interruptie stelt de heer Van Es een korte vraag n.a.v. de workshop op het Zernike 
College. Hij vraagt of de workshops worden uitgebreid naar de andere middelbare scholen 
in onze gemeente. 
 
De heer Rijpstra antwoordt dat dat wel de bedoeling is. En niet alleen naar leerlingen maar 
ook naar ouders. Een ander punt is dat er op een gegeven ogenblik boetes worden 
uitgedeeld en die worden in de regel gewoon door de ouders betaald en dan is het effect 
veel geringer. De vraag is ook gesteld of wij niet veel sneller lik op stuk gaan plegen bij 
jongeren. Dat wordt nu uitgezocht. Momenteel kan het via het bureau Halt, maar daar zit 
dan weer een periode  tussen. Gekeken wordt of we het kunnen versnellen als iemand in de 
kraag wordt gegrepen door de politie dat deze dan in feite direct drie dagen later een 
middag glasscherven kan gaan rapen op een plek waar veel glas ligt. Gedacht wordt dat dat 
beter werkt dan het geven van een geldboete die hij/zij zelf niet betaalt. 
 
De heer Stel interrumpeert en zegt dat de portefeuillehouder aangaf dat er in 2006  t.o.v. 
2005 niet meer problemen zijn geweest. Op zich is dat natuurlijk een geruststelling. Aan de 
andere kant zien we liever een dalende lijn omdat er toch nog heel veel problemen zijn. Het 
is niet zo dat het op een laag niveau zit. Wat de camera’s betreft is hij blij met de gekozen 
richting om daar nog meer in te investeren. Mocht blijken dat dit echt effect sorteert dan 
moeten we eens kijken of we dat breder kunnen inzetten. Allerlei initiatieven zoals 
horecaoverleg, horecaconvenant etc. is prima maar toch zal op zeker moment een hardere 
hand moeten worden toegepast met name als je kijkt in de uitgaansgelegenheden. Hij 
neemt dat de directie of de eigenaar van History niet kwalijk, maar als je ziet hoeveel 
problemen het veroorzaakt als de jongelui naar huis toe gaan dan lopen ze gewoon op de 
openbare weg en bij anderen op het erf vernielingen te plegen.  
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Voor onze inwoners is dat zeer frustrerend en met die achtergrond hoopt hij dat wij een 
positieve bijdrage kunnen leveren om dat op een korte termijn terug te dringen. 
 
De heer Rijpstra zegt het wel eens te zijn, maar dè oplossing hebben we niet. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kloos dat hij in zijn bijdrage ook heeft aangegeven dat binnen de 
gemeente het grootste probleem de kleinschalige vernielingen zijn. Alleen al het afgelopen  
weekend bij hem in de buurt staat een kar van Alescon keurig geparkeerd. Dan kom je ’s 
maandags en dan zijn de deuren vernield en staat dat ding helemaal scheef met alle 
gevolgen van dien. Er zijn kosten aan verbonden. Ook zie je vaak dat het straatmeubilair 
wordt vernield. Het zou goed zijn een en ander inzichtelijk te maken. Nu hoor je wel wat als 
het in de buurt gebeurt, maar als het in Zuidlaarderveen gebeurt kom je daar direct niet 
achter. Het zou goed zijn om een vandalisme thermometer te creëren en daarmee ook de 
zaken goed inzichtelijk te maken. Tevens heeft zijn fractie in de bijdrage aangegeven of er 
een centraal meldpunt van jeugdoverlast kan komen in samenwerking met de jeugdwerker. 
Hij vraagt hoe daar tegenaan wordt gekeken en misschien kan dit worden meegenomen in 
het beleid. 
 
De heer Rijpstra zegt dat die dingen prima passen in het beleid dat het college voorstaat. 
Alles wat in Zuidlaarderveen gebeurt of niet goed gaat horen we wel binnen het 
gemeentehuis. Maar het doorgeven van bepaalde zaken die worden aangetroffen, de 
aangifte- of meldingsbereidheid is soms niet zo groot. Als je het wilt zul je duidelijk moeten 
maken waar je iets kunt melden en als dat gevolgd wordt door een aangifte wat doe je er 
dan vervolgens mee. Ook hij zegt graag inzicht te willen krijgen in wat er gebeurt. Hij zal in 
het reguliere overleg met de jongerenwerkers en de politie opnemen hoe we dat zouden 
kunnen oppakken. Hetzelfde geldt ook voor een vandalisme thermometer. Dat bestaat in 
andere gemeenten ook en dat zou misschien een bijdrage kunnen leveren om te laten zien 
wat er daadwerkelijk gebeurt. 
 
De heer Kloos zegt dat met deze toezegging het hem in elk geval twee moties scheelt. 
 
De heer Rijpstra had dat al gedacht. Als laatste punt noemt hij de internationalisering. Hij is 
er van op de hoogte dat dit in de raad wel eens een wat lastig en gevoelig punt is geweest. 
Toch zegt hij: heb geen koudwatervrees. Een millenniumgemeente, hoe is dat gegaan? Hij 
is het wel met de heer Van Es eens dat hij het misschien iets sneller had kunnen 
communiceren, maar er moest heel snel gehandeld worden. Wat is het geval? Hijzelf maakt 
deel uit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten-commissie internationalisering, 
internationale samenwerking. Daar zitten ongeveer 15 andere gemeenten ook in. VNG 
organiseert bepaalde doelen en één van die doelen was de millenniumgemeente. 
Millenniumgemeente is internationaal. Er zijn acht hoofddoelen. Er zijn doelen bij waar wij 
als gemeente heel weinig directe invloed op uit kunnen oefenen zoals de aids-bestrijding en 
de Hiv bestrijding in Afrika wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Er zijn wel andere zaken 
waar we het nodige aan kunnen doen zoals bijv. educatie in ons openbaar onderwijs en 
hetzelfde geldt ook voor het duurzaam inkopen dat ook één van de doelstellingen is. Dat 
was één van de redenen om mee te doen toen die vraag werd gesteld. Het college heeft 
toen in heel korte termijn besloten dat te doen, los van het feit of de raad daar wel of niet 
mee zou instemmen. Hij zegt dat risico gewoon bewust genomen te hebben. Dit komt nog 
een keer in de raad in een wat breder kader.  
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Als de raad zegt toch een wat andere benadering te willen kiezen dan is dat het recht van 
de raad en hijzelf zal daar dan naar handelen. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Van Es of we dus millenniumgemeente onder voorbehoud 
zijn? 
 
De heer Rijpstra antwoordt dat dat niet het geval is. We zijn gewoon millenniumgemeente. 
Wij zijn de eerste Drentse millenniumgemeente en er zullen nog meer Drentse gemeenten 
volgen. We zijn in goed gezelschap van o.a. Groningen. 
Even nog terug naar die internationalisering. Er zijn in onze gemeente een groot aantal 
initiatieven en die komen ook weer, om met de fractievoorzitter van de PvdA te spreken, uit 
het volk. Dat zijn de Wardenburg en Pitestie, die bekend zijn, maar er zijn nog veel meer 
kleinere en grotere initiatieven in onze gemeenten. Het loopt van Suriname tot Sri Lanka tot 
misschien ook wel dichter bij huis en dat is prima. Dat moeten we vooral ook zo hebben. Uit 
die gemeenschap laten komen. En het college heeft gezegd dat je daar waar je als 
gemeente of gemeenschap kunt faciliteren wij een steuntje in de rug geven. Het is dus niet 
zo dat wij nu zelf bewust gaan zoeken naar een gemeente op Sri Lanka of een gemeente in 
Zambia, maar wij zeggen wel voor de initiatieven die er zijn bijv. uit Roemenië uit Pitestie 
oké wat kunnen wij voor jullie betekenen. Dat willen we wel in een beleid ook verder handen 
en voeten gaan geven en dat zal dan naar de raad komen. 
 
De heer Kalk draagt de leiding weer over aan de heer Rijpstra. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter hervat de vergadering. 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Kalk zegt alleen te zullen reageren op ideeën en gedachten van andere partijen. Hij 
komt niet meer terug op de eigen inbreng. De manier van beantwoording daarop door het 
college was voor zijn fractie wel bevredigend. 
Hij begint met een door de fractie van GroenLinks gemaakte opmerking over meer 
parkeerplaatsen voor fietsen bij winkelcentra en mogelijk overdekt. Zijn fractie wil dat graag 
ondersteunen. Hij haalt het voorbeeld van de Stationsweg in Zuidlaren er nog even bij, met 
alle waardering voor de maatregelen, maar er wordt veel geparkeerd. Er zijn ook nog meer 
parkeerplaatsen gecreëerd. Het is wel een heel lange rij van auto’s. Heel dicht en intens. Hij 
denkt dat als alle mensen uit het dorp nu eens wat vaker met de fiets kwamen dan zou het 
beeld wat anders zijn en dan zou ook die CO² uitstoot wat minder kunnen zijn. 
 
Over de verlichting zegt hij dat met name in de nieuwere delen van de gemeente er situaties 
zijn waar een ventweg loopt langs de grotere weg. Er zijn dan drie rijen verlichtingsposten. 
Eén langs het trottoir, één langs de ventweg en een langs de hoofdroute. Mensen die daar 
aan wonen zeggen vaak: kan dat nou niet wat minder. Dus als u gaat kijken naar de 
verlichting neem dan dit soort punten mee. Tegelijkertijd zegt zijn fractie dat er ook wel 
plekken zijn waar de verlichting uiterst karig is en dan kom je bij het sociale   
veiligheidsaspect. Misschien is het een kwestie van herschikken en als dat uiteindelijk 
minder lichtpunten oplevert is dat meegenomen. 
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Het voorstel over de microkredieten is 1% van de grote reserve als het ware groen te 
beleggen; dat is dan niet een directe uitgave. De gemeente krijgt wellicht iets minder rente 
binnen.  Zijn fractie kan dat van harte ondersteunen. 
 
Het voorstel van de ChristenUnie over de aanvangstijd van de raadsvergaderingen. Voor 
zijn fractie is een aanvangstijd van 19.30 uur bespreekbaar. Wij zitten hier wel met mensen 
die zeer verschillende thuissituaties hebben. We moeten met elkaar kijken wat mogelijk en 
redelijk is. Iedereen naar het zin maken zal heel moeilijk zijn. We kunnen een poging doen 
en dan ligt de waarheid wellicht in het midden bij 19.30 uur. 
 
De fractie van het CDA heeft bepleit een schouw te organiseren. Dat is ook voor de fractie 
van de PvdA een wens. Zijn fractie zou dit het liefst gewoon per dorpskern doen. Doe dat 
met de eigen dienst en eventueel eens een bestuurder erbij. Mensen willen graag vis à vis 
contact met de bestuurder. Het is natuurlijk moeilijk met 23 kernen, maar je kunt dat wat 
rouleren. Je kunt het ook exemplarisch doen. Het mooie is als je op een middag een schouw 
doet met mensen van Dorpsbelangen, dan kun je kijken wat de toetstand van bepaalde    
plekken in het dorp is. Spreek af dat je binnen twee weken een verslag maakt dan hebben 
de mensen ook boter bij de vis. Volgend jaar kun je dan kijken of het verslechterd of 
verbeterd is, of het echt goed opgelost is. Dat werkt in een aantal delen van het land al. 
Gemeenten doen dit stelselmatig en hij pleit ervoor dit in onze gemeente te gaan doen. Zo 
steunt hij ook het CDA. Dat het er dan toe leidt dat we niet allemaal met dezelfde bril kijken 
is mogelijk, maar over heel veel dingen in de omgeving zijn mensen het wel eens en als dat 
dan de uitkomst kan zijn van zo’n schouw is dat winst. 
De heer Stel begint met reacties naar collegapartijen toe. Allereerst de PvdA. De heer Kalk 
sprak er over dat de uitbreiding Vriezerbrug aan de zuidzijde niet in ontwikkeling moest 
worden genomen. Bij de vorming van het college is de afspraak gemaakt om de uitbreiding 
zuidzijde Vriezerbrug deze vier jaar te laten rusten. Wat de VVD betreft geldt die afspraak 
nog steeds. 
Zoals hij in de 1ste termijn van zijn bijdrage heeft vermeld moeten we zorgen voor voldoende 
ruimte met voldoende uitgeefbare kavels om onze ondernemers de ruimte te geven zich te 
ontwikkelen. Die stelling houdt zijn fractie nog steeds overeind. 
 
GroenLinks heeft gesproken over betaald parkeren. Hij denkt dat het juist de kracht van het 
dorp is dat niet te hebben. De VVD is er in elk geval geen voorstander van om betaald 
parkeren in te voeren, overigens ook niet voor de fiets. 
 
Over de 1% ontwikkelingshulp hebben we onlangs een mail gekregen om vanuit de raad 
daarvoor een werkgroep samen te stellen. Zijn fractie zal daar in vertegenwoordigd zijn. De 
VVD fractie is wat terughoudend in het bijdragen aan dit soort processen. Eerder hebben we 
in de raad wel eens een discussie gevoerd over rampen etc. Die discussie moeten we in de 
werkgroep maar eens verder doorvoeren. De VVD-fractie is daar wat terughoudender in dan 
de fractie van GroenLinks zich heeft uitgesproken. 
 
Wij hebben ongeveer drie jaar geleden een verlichtingsplan vastgesteld waarvan de 
uitvoering nog in volle gang is. Wat zijn fractie betreft wordt dat eerst maar eens gewoon 
uitgevoerd voordat we weer met nieuwe ideeën komen. Een ander aspect is de veiligheid, 
zoals de heer Kalk noemde. Het is niet enkel verlichting, maar we moeten ook zorgen voor 
een  stukje veiligheid en daar hebben we verlichting bij nodig. 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 66 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

De ChristenUnie heeft het tijdstip van vergaderen aangekaart. Voorgesteld is om om 19.00 
uur te beginnen. Wat hem verbaast is dat de eindtijd dan gewoon 22.30 of 23.00 de 
reguliere tijd blijft. Zijn fractie vindt 19.00 uur een gezinsonvriendelijke tijd. Hij zegt niet 
boerenonvriendelijk, maar gezinsonvriendelijk. Waar we met elkaar naar toe moeten is met 
de uitwerking van het griffieplan, wat nog aan de orde komt en nog vastgesteld dient te 
worden, dat we met elkaar eens goed in overleg gaan en met elkaar discussiëren over hoe 
we inhoud geven aan de raadsvergadering. Hij denkt dat dat veel belangrijker is dan het 
tijdstip vroeger te laten aanvangen en het op hetzelfde tijdstip te laten eindigen zoals we dat 
nu doen. 
 
Hij is blij met de ondersteuning van de ChristenUnie omtrent het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo, 
gezien de bijdrage die zijn fractie daarin heeft geleverd. 
Er zijn nog twee door hem gestelde vragen blijven liggen bij de beantwoording door het 
college. 
Ten eerste is dat de ondernemersprijs. Hij heeft niet begrepen of wordt ondersteund 
datgene wat zijn fractie heeft voorgesteld. 
Het tweede is de discussie over de zwembaden. We hebben bijna unaniem geconstateerd 
dat we de drie zwembaden in onze gemeente willen behouden. Het onderzoek loopt op dit 
moment. Is het die € 8 miljoen of is het iets minder. We dienen met elkaar helder te hebben 
op welk tijdstip dat onderzoek is afgerond. Wat de VVD-fractie betreft doen we dat voor de 
behandeling van de begrotingsbehandeling zodat we dat gelijk mee kunnen nemen bij die 
behandeling en in de meerjarenraming. 
 
De heer Van Es zegt dat gezien de interrupties het bij het college bekend is hoe 
Gemeentebelangen tegen bepaalde zaken aankijkt. Er wordt door GroenLinks gevraagd om 
een 1% regeling. Zijn fractie heeft die behoefte niet meteen. 
Richting het CDA zegt hij dat jaarlijks een bedrag vrijlaten voor voorstellen uit de raad bij zijn 
fractie sympathiek overkomt. Dat geldt ook met betrekking tot de opmerking over de 
schouw. Een concreet voorstel van de ChristenUnie om de raadsvergadering om 19.00 te 
laten beginnen is in de ogen van zijn fractie gezinsonvriendelijk. Het is juist het moment 
waarop mensen met jonge kinderen nog wat contact hebben met het gezin. Daarnaast is het 
voor mensen die werken soms problematisch hier op tijd aanwezig te zijn. 
 
Bij interruptie vraagt de heer Meerman de heer Van Es om een toelichting op de opmerking 
dat hij het voorstel voor de microkredieten niet kan ondersteunen. Hij heeft geen 
argumentatie gehoord. 
 
De heer Van Es zegt dat vanuit de filosofie van GroenLinks  zo’n voorstel begrijpelijk is. Dat 
wil niet zeggen dat zijn fractie de doelen niet onderschrijft, maar hij beschouwt dit niet als 
een kerntaak voor onze gemeente. 
 
Volgens de heer Meerman kosten die microkredieten onze gemeente niets. Wij investeren 
een hoeveelheid geld niet in een bank, maar zetten wij ergens anders neer. Hij vraagt wat 
dan het bezwaar is, want het heeft niets met kerntaken te maken. 
 
De heer Van Es antwoordt dat het zijns inziens daar wel mee te maken heeft. Je komt 
natuurlijk wel aan het financiële beleid van onze gemeente. Vanuit onze gemeentepolitiek 
heeft hij op een bepaald niveau er ook voor te zorgen dat er op een goede manier met ons 
geld wordt omgegaan.  
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Twee factoren spelen een rol n.l. een maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar legt de 
heer Meerman de nadruk op en hijzelf weegt die ook mee, maar ook gewoon de financiële 
verantwoordelijkheid. Hij wil gewoon een gezond huishoudboekje op de meest veilige en 
safe manier. 
 
De heer Meerman geeft aan dat het hier alleen maar een lening betreft. Een lening voor 
projecten waarvan we wereldwijd weten dat het heel goede instellingen zijn. Het kost ons 
helemaal niets. We kunnen het elk moment weer intrekken. Wat zijn dan de financiële 
problemen die Gemeentebelangen schetst? 
 
De heer Van Es antwoordt dat de financiële problemen zijn dat als hij ergens anders ook 
verantwoord een hoog rendement kan krijgen, hij daarvoor gaat. Daar  gaat het om. De heer 
Meerman legt de prioriteit bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die onderkent hij op 
zich wel, maar beschouwt hij niet als een kerntaak van onze gemeente. Hij legt de prioriteit 
bij een zo gezond mogelijk huishoudboekje. 
 
De heer Meerman begrijpt dat de heer Van Es voor 1 of 2% minder rendement hiervoor 
geen projecten in de Derde Wereld wil steunen. Goed dat zijn fractie dat weet. 
 
De heer Kloos steekt gelijk in op de 1%. Ook Leefbaar Tynaarlo is niet voornemens dit     
voorstel van GroenLinks te ondersteunen. In de optiek van zijn fractie zijn wij geen bank van 
lening. Je moet niet gaan speculeren met gemeenschapsgelden. Ten tweede zijn een 
heleboel zaken rijksbeleid. Dus als de GroenLinksfractie wat wil dan moet men naar Den 
Haag gaan en dit bij de eigen fractie aankaarten. 
Als het gaat om de aanvangstijd van 19.00 uur zegt hij dat het gaat om  twee vergaderingen 
per maand. Als  je daarmee de garantie hebt dat je de agenda’s helemaal kunt afwerken 
dan is daar wat voor te zeggen. Een uitloop zou dan niet meer kunnen. Dat vraagt een 
bepaald regime voor je zelf. Zijn fractie kan daar wel in meegaan, maar misschien moet er 
een consensus worden gevonden. De PvdA wil dat half uurtje dan weer hebben. Misschien 
moeten we dan toch naar 19.30 uur. We moeten kijken of we het daarover eens kunnen 
worden, dus in die zin: prima. 
 
Dan komt hij op het totaal van hoe hij het vanmiddag heeft gevonden. De media hebben  
halverwege de vanmiddag gedacht jullie bekijken het maar en we trekken onze hakken in en 
gaan naar buiten. Wat ze daar hebben gedaan is hem niet bekend. Het was waarschijnlijk 
ook een leuke bezigheid. 
Er blijft toch op de een of andere manier een verschil in beleving. Als Leefbaar Tynaarlo 
hebben we onze algemene beschouwingen ruim een week van te voren toegestuurd. Met 
opzet om zo de fracties de tijd te geven te zien hoe Leefbaar Tynaarlo tegen bepaalde 
zaken aankijkt. We hebben het zoveel mogelijk zonder cijfers gedaan, want daar voelden wij 
niet voor. In  die zin had het college ruim een week de tijd om vanuit dat stuk eens te 
bekijken welke zaken zij wel of niet meenemen in het beleid voor de toekomst. Hij heeft 
weinig gehoord. Op de valreep heeft hij van de portefeuillehouder van o.a. veiligheid en 
jeugdzaken een toezegging gekregen en daar was hij blij mee dat dat in elk geval wordt 
meegenomen. 
In die zin had hij 35 moties achter de hand. Hij dacht als zaken niet worden meegenomen of 
men gaat er maar aan voorbij! Een heleboel van die zaken heeft hij hier liggen want ze zijn 
zeker de moeite waard om door te nemen want er zitten heel goede stukken in, al zegt hij 
het zelf. 
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Op dit moment heeft hij een schifting gemaakt en komt hij uit op 7 moties. Hij vindt dat door 
deze moties er eigenlijk een uitspraak ontlokt moet worden aan de raad om dat mee te 
nemen. Hij is benieuwd of het college roept dat te zullen overnemen, zodat er geen 
besluitvorming over behoeft te komen. 
 
Hij zegt een motie te willen indienen omtrent het afschaffen van het koffiegeld dat door het 
personeel betaald dient te worden. 
 
De voorzitter zegt te denken dat dit iets is waar de heer Kloos als raadslid niet over gaat. Hij 
vraagt zich af als voorzitter van het college en ook als verantwoordelijk portefeuillehouder 
van het personeel hier, waarom de heer Kloos zich moet bemoeien met datgene wat de 
werknemers hier in dit gebouw doen. 
 
De heer Kloos zegt dat de portefeuillehouder in zijn betoog aangeeft dat het personeel juist 
door het betalen van de koffie er aan heeft meegewerkt dat de gemeente weer financieel in 
een goede situatie is terechtgekomen. 
 
De voorzitter zegt dat als binnen de gemeente de zaak gewoon goed geregeld kan worden 
en het personeel drinkt een kop koffie waarvoor ze geen € 0.10 cent hoeven in te werpen 
dan is dat toch een zaak die wij zelf regelen en daar hebben we dan de raad niet voor nodig. 
 
De heer Kloos zegt dat als de fractie een brief krijgt van de OR die daar zelf aan refereert 
richting de raad dan denk je dat we als werkgever, die we als raad toch zijn daar iets aan 
moeten doen. Wij hebben u ingehuurd om de zaken uit te voeren. 
De voorzitter antwoordt dat de raad absoluut niet de werkgever is van het personeel in het 
gemeentehuis. Daar gaat u niet over. 
 
De heer Kloos zegt dat zijn fractie daar wat anders tegenaan kijkt. De voorzitter maakt zich  
nogal druk over dat kopje koffie. Of die nu wel of niet betaald moet worden, zijn fractie heeft 
daaromtrent eventueel een motie liggen. 
 
Bij interruptie zegt de heer Kremers nog niet zo lang geleden iets gezegd te hebben waarop 
hij door Leefbaar Tynaarlo werd geïnterrumpeerd met de opmerking: dat hebben we al 
besloten. Nu doet hij het andersom. Want volgens hem hebben wij bij behandeling van de 
Jaarrekening al besloten dat het personeel geen koffiegeld meer hoeft te betalen. De motie 
is dus overbodig. 
 
De heer Kloos zegt blij te zijn met de aanvulling en dan kunnen we hier vaststellen dat het 
personeel met ingang van volgend jaar gratis koffie kan drinken. 
 
De heer Kremers antwoordt dat het met ingang van dit jaar al is. 
 
De heer Kloos zegt dat het dus 6 moties worden. Het was maar goed dat onze voorzitter 
even nijdig werd. 
 
Hij zegt vragen gesteld te hebben over het groenbeleidsplan. Is het plan voorhanden dan 
hoeven we geen motie  in te dienen. Is het er niet dan denkt de fractie dat er motie wordt 
ingediend die uiteindelijk dat creëert, in elk geval het college opdracht geeft t.z.t. daarmee te 
komen. 
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Hij heeft een motie t.a.v. de dorpsplannen. De gemeente zit financieel in goed weer. Door de 
dorpsverenigingen zijn veel plannen ingediend. Die staan allemaal op stapel, maar 
sommigen willen dat wat versneld hebben. Het lijkt hem goed daaromtrent een motie in te 
dienen, zodat die plannen wat naar voren gehaald kunnen worden. 
 
Bij interruptie zegt de heer Stel het in zijn bijdrage genoemd te hebben en het stond ook 
vermeld in de Voorjaarsnota dat er incidenteel voor de komende drie jaar € 75.000.- 
uitgetrokken wordt voor dit soort zaken. Hij begrijpt het niet helemaal. 
 
De heer Kloos stelt dat de heer Stel dan in elk geval de eerste is die de motie steunt. 
Wat betreft de OZB zegt hij dat de wethouder vanuit de bijdrage van Leefbaar Tynaarlo de 
zaken wel wat uit het evenwicht trok. Hij had het over die € 100.000.- en dat hoefde je niet te 
doen want dat had te maken met de 10 jarige viering. Leefbaar Tynaarlo had daar aan 
gekoppeld dat je de mensen beter blij kon maken met 5% verlaging OZB € 375.000.- en je 
zoekt daarin de dekking maar. In zijn bijdrage heeft hij verschillende zaken naar voren 
gebracht die uiteindelijk gelden zouden kùnnen opleveren, dat zou ook structureel zijn en in 
die zin zou je dat kunnen dekken. Tegelijkertijd heeft hij even verder gezegd daar later wel 
op terug te komen. Hij kwam er op uit, aangezien het financieel binnen de gemeente zonnig 
weer is, in 2008 geen OZB verhoging door te voeren. Hij heeft het in een motie neergelegd. 
Men moet maar kijken wat men er mee doet. 
 
Bij interruptie stelt mevrouw Hofstra een procedurele vraag. Zij leeft in de veronderstelling 
dat als je een motie wilt indienen je deze netjes voorleest en dan indient. Zij vindt dit ook 
prima, maar krijgen we hierna nog een rondje voorlezen? 
 
De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is. Als de motie niet wordt ingediend wordt 
deze niet in behandeling genomen. 
 
De heer Kloos zegt ze allemaal in te leveren. Vervolgens heeft hij een motie t.a.v. de sport- 
en recreatievoorzieningen en accommodatie basisonderwijs. Een onderwerp dat in de oude 
gemeente Vries actueel is. Gisteren konden we een prima uitgangspunt lezen hoe de PvdA 
daar tegenover staat. Het was hem uit het hart gegrepen. Wat dat betreft kan zijn fractie zich 
daarin vinden.  
Hij heeft de volgende moties klaarliggen. 
 
Motie 1. 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op  26 juni 2007; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat het behoud van de sport- en recreatievoorzieningen in de dorpskernen in het 
algemeen, hoogst wenselijk is, omwille van de toegankelijkheid, de 
laagdrempeligheid, het behouden van enige open ruimte in de kernen, en het 
gemeenschapsleven in het algemeen daar genoemde voorzieningen daarin een 
belangrijke rol vervullen; 
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- dat dit alles niet teloor dient te gaan omwille van dure veelomvattende 
nieuwbouw om zuiver financiële redenen; 

- dat dit zeker in de kern Vries het geval is; 
- dat er behoefte toe bestaat een nieuwe voorziening voor de accommodatie voor 

het basisonderwijs te Vries te geven; 
- dat een en ander gecombineerd kan worden teneinde een oplossing te vinden en 

een multifunctioneel gebied te creëren; 
- dat het derhalve wenselijk is dat de sport- en recreatievoorzieningen, zoals 

zwembaden en sporthallen en –velden, te Vries, blijven waar deze zich thans 
bevinden, dat het raadzaam kan zijn de gebouwen van de diverse basisscholen 
te Vries aldaar te plaatsen in een geïntegreerd gebouw, en dat eventueel 
daaromheen enige - goed ingepaste - nieuwbouw kan worden gesitueerd; 

- dat deze zaken steun vinden bij veel van de betrokken personen en instanties die 
het aangaat; 

- dat het wenselijk is de genoemde mogelijkheden te onderzoeken; 
 
spreekt uit: 

- dat het wenselijk is dat de sport- en recreatievoorzieningen, zoals zwembaden en 
sporthallen en –velden, te Vries, blijven waar deze zich thans bevinden, dat het 
raadzaam kan zijn de gebouwen van de diverse basisscholen te Vries aldaar te 
plaatsen in een geïntegreerd gebouw, en dat eventueel daaromheen enige - goed 
ingepaste - nieuwbouw kan worden gesitueerd; 

- dat aan het college is opgedragen de bovengenoemde mogelijkheden te 
onderzoeken, met het uitgangspunt dat dezen wenselijk zijn, en hieromtrent zo 
spoedig mogelijk naar de raad te rapporteren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen. 

 Motie 2 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op  26 juni 2007; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat onroerende zaaksbelasting (OZB) alleen als uiterste redmiddel moet worden 
gezien om zonodig de begroting sluitend te krijgen; 

- dat als de financiële signalen dus juist zijn, er dus kan worden ingezet op een 
minimale OZB-stijging, en dat zulks wenselijk is; 

- dat het in dier voege van belang is om bij de begrotingsbesprekingen in oktober te 
bezien of de positieve signalen inderdaad structureel van aard zijn (de 
septembercirculaire kan dan daar meer uitsluitsel over geven); 

- dat als in oktober de vooruitzichten voor 2008 stabiel en positief blijken, er kan 
worden afgezien van een OZB-verhoging in 2008 en dat zulks wenselijk is; 

 
spreekt uit: 
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- dat als in oktober de vooruitzichten voor 2008 stabiel en positief blijken, er dient te 
worden afgezien van een OZB-verhoging in 2008; 

- dat het college dit in acht heeft te nemen bij het uitoefenen van diens beleid en bij 
het formuleren van voorstellen aan de raad; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen 
 
Motie 3 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op  26 juni 2007; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat de financiële situatie het zeer wel mogelijk maakt, een extra financiële impuls te 
geven aan de dorpsplannen;  

- dat de vele burgers die op verschillende avonden in het verleden hierover hebben 
meegedacht, het alleen al daarom verdienen dat er veel sneller werk van wordt 
gemaakt dan nu gebeurt, zeker wanneer bekend is dat er voldoende middelen 
aanwezig zijn; 

- dat hierbij bijvoorbeeld te denken valt aan het creëren en behoud van belangrijke 
voorzieningen in alle kernen; 

 
spreekt uit: 

- waardering te hebben voor degenen die meegedacht hebben en meedenken aan de 
dorpsplannen; 

- dat het wenselijk is een extra financiële impuls te geven aan deze dorpsplannen, zo 
nodig ten laste van de reserves of geplande uitbreiding van de organisatorische 
kostenposten; 

- dat aan het college is opgedragen dit alles, gezien het vorenoverwogene, in acht te 
nemen bij het voeren van beleid en bij het formuleren van voorstellen aan de raad; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen.  

Motie 4 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op  26 juni 2007; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, waaronder een goed groenbeleid, 
zeer van belang is voor een gevoel van welbevinden van de burgers, voor een 
aangenaam leefklimaat; 
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- dat het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen niet bepaald optimaal is; 
- dat zodanig niet-optimaal groenbeleid evenwel tot gevolg heeft of kan hebben dat er 

kaalslag in de woonwijken optreedt, er sprake is van kapitaalvernietiging door het 
tenietgaan van waardevolle beplanting, het woonklimaat in de woonwijken wordt 
aangetast, onder meer in die zin dat er verpaupering op kan treden, het microklimaat 
minder aangenaam wordt in verband met beperktere demping van wind en geluid, de 
rijkdom aan flora en fauna verschraalt, en dat het weghalen van beplanting overigens 
onwenselijk is uit oogpunt van zichtlijnen, esthetiek en welzijn; 

- dat goed groenbeleid juist belangrijk is en dat er rekening behoort te worden 
gehouden met de materiële en immateriële waarde van groenvoorzieningen; 

- dat verbetering van het groenbeleid ook tot voordeel heeft dat de wachtlijst voor het 
werkvoorzieningschap “Alescon” kan worden ingekort; 

- dat de democratische legitieme basis van het zogenoemde Groenbeleidsplan tot 
dusver onhelder is en dat het wenselijk is dat deze door de raad wordt 
(her)vastgesteld met zodanige bijstellingen dat het voren overwogene hierin tot 
uitdrukking komt; 

 
spreekt uit: 

- aan het college op te dragen een voorstel aan de raad te formuleren tot 
(her)vaststelling van het Groenbeleidsplan, met inachtneming van het voren 
overwogene aangaande de wenselijkheid van goed groenbeleid en goede 
groenvoorzieningen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen. 

 Motie 5 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op  26 juni 2007; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat het bestaande wijkbeheer gezien kan worden als een belangrijke schakel om op 
een laagdrempelige manier inspraak van de inwoner te verkrijgen; 

- dat goede communicatie tussen de gemeente en de burgers zeer van belang is; 
- dat het van belang is in dezen naar de burgers te luisteren en van hun aangedragen 

ideeën en oplossingen kennis te nemen en daar actief mee aan de slag te gaan; 
- dat in dezen actief wijkbeheer en een servicelijn goede middelen kunnen zijn; 
- dat wijkbeheer niet per se duur hoeft te zijn; 

 
spreekt uit: 

- het belang van goed en actief wijkbeheer te benadrukken, gezien het voren 
overwogene; 

- dat goed en actief wijkbeheer en het ontwikkelen van een servicelijn in dezen 
wenselijk zijn; 

- aan het college op te dragen hieromtrent voorstellen te formuleren en deze aan de 
raad voor te leggen, en voorts de strekking van deze motie steeds in acht te nemen; 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen. 
 

De heer Kloos zegt dat de andere moties op de een of andere manier hier wel een keer aan 
de orde zullen komen. 
 
De heer Kalk zegt benieuwd te zijn naar de 28 andere moties. Hij vraagt of de heer Kloos 
deze kan doormailen. 
 
De heer Kloos zegt dat de moties vermenigvuldigd zullen worden. 
 
De heer Meerman reageert allereerst op de bijdragen van de andere fracties. De 
ChristenUnie heeft voorgesteld de aanvangstijd van de vergadering te verplaatsen naar 
19.00 uur. De fractie van GroenLinks vindt dat te vroeg. Wel vindt de fractie het prettig om 
een eindtijd af te spreken, omdat de vergaderingen regelmatig uitlopen. Daarnaast denkt de  
fractie dat we met planning ook wel heel wat kunnen realiseren. De ene vergadering hebben 
we helemaal niets op de agenda staan en de andere vergaderagenda staat bomvol. Dat 
moet anders kunnen. Een lange termijnagenda moet dat soort problemen kunnen oplossen. 
Een ander punt is dat zijn fractie het beter zou vinden om best wel belangrijke 
agendapunten die snel afgehandeld moeten worden voorop de agenda te plaatsen, zodat 
als je niet op tijd klaar bent eventuele punten die nog staan doorgaan naar de volgende  
vergadering. 
Hij weet niet meer welke fractie een opmerking plaatste over de luchtkwaliteit. Er werd 
gezegd dat als je met de integrale accommodatieplannen bezig bent dit een onderwerp is 
dat je daarbij heel goed zou kunnen meenemen. Dat wil zijn fractie graag als punt  
meegeven. 
Zijn fractie is het helemaal eens met het punt van de PvdA om de bewoners bewust te 
betrekken bij de feestelijkheden.  
De wethouder heeft gezegd dat de openbare verlichting altijd een punt van aandacht is. 
2003 is niet 2007. De inzichten hoe wij er voor staan met milieu, de broeikaseffecten enz. is 
wel degelijk anders. Uit het discussiepunt van de nota uit 2003 kan hij zich herinneren dat 
veiligheid daarin een heel duidelijke rol heeft gespeeld en energiebezuiniging wat minder. In 
die zin denkt hij dat herijking zeker op zijn plaats is. 
De VVD heeft gesproken over de samenwerkingsverbanden. Ook zijn fractie wil wel een 
discussie voeren over de controlerende taak en de informerende taak naar de raad toe. Dat 
is ook een punt dat binnen zijn fractie speelt als het gaat over de vertegenwoordigende rol 
vanuit Alescon. Hij kan melden dat er ook iets naar de raad toe komt. Hij zegt dat er een kort 
verslag is gemaakt van de laatste vergadering en men heeft gemeend de raadsleden op die 
manier te moeten informeren. 
 
Zijn fractie blijft het voorstel omtrent de microkredieten handhaven. Hij heeft nog niet alle 
fracties gehoord. Zijn fractie wil hiervoor een motie indienen. De reden is dat als wij een 
millenniumgemeente willen zijn, zijn fractie vindt dat we een gebaar moeten maken. Dit soort 
dingen kun je vandaag al doen. Het kost ons als gemeente geen cent. Je zet het alleen op 
een andere plek neer. Wij weten dat je daarmee dan ook al direct, ik weet niet hoeveel 
mensen in problemen kunt helpen. Zijn fractie ziet geen reden om dat nu niet te doen. Hij 
leest de motie voor. 
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De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 26 juni 2007; 
 
overwegende/constaterende dat: 
 
- de millenniumdoelen al in 2015 moeten zijn gerealiseerd 
- er helemaal niet meer zoveel tijd rest om deze millenniumdoelen te realiseren en 

vandaag al tot actie te willen komen om een bijdrage te leveren 
- er met de algemene reserve geïnvesteerd kan worden in microkredieten, microkredieten 

die worden aanbevolen en gepromoot door onze prinses Máxima. 
 

spreekt uit: 
 
- het college te verzoeken een 1% regeling in te stellen ten behoeve van microkredieten 

op basis van de algemene reserve 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter zegt dat de motie deel uitmaakt van de beraadslagingen. 
 
De heer Kremers zegt van GroenLinks graag een initiatiefvoorstel tegemoet te zien 
aangaande de 1% regeling, zodat een bredere benadering mogelijk is. Alleen ontnemen ze 
die mogelijkheid nu zichzelf door een motie in te dienen en de overige fracties op een 
impulsieve manier te vragen om met een 1% microkrediet in te stemmen zonder dat wij op 
dit moment echt breed kunnen inschatten wat de effecten zijn. Helaas voor GroenLinks zal  
het CDA de motie niet steunen. Hij had ze echt in overweging willen geven om met een 
initiatiefvoorstel te komen, want dan hadden we een goede afweging kunnen maken. Dan 
hadden we er ook in de fractie over kunnen praten en dan kun je veel beter ja of nee 
zeggen. Jammer dat ze het zo doen. 
 
Zowel ChristenUnie, VVD, Gemeentebelangen, CDA en PvdA hebben gesproken over 
woningbouw op de Zuid-es. Hij citeert de wethouder: “dat na de zomervakantie met 
voortvarendheid en met verve de plannen zullen worden opgepakt. Alle voorwaarden zijn 
inmiddels geregeld. We kunnen ook aan de slag”. Hij zou graag willen dat dit college, kort na 
de zomervakantie deze raad ook een tijdspad doet toekomen, waarin we precies kunnen 
zien wanneer u wat van plan bent. Net zo als u ook bij de WMO heeft gedaan. Zodat wij 
weten wanneer uiterlijk woningbouw op de Zuid-es gerealiseerd is, zodat het college 
tussentijds van de raad daarover niet weer allerlei vragen hoeft te verwachten. Het geeft het 
college ook een stukje rust. 
 
De fractie van de PvdA gaf het CDA het krediet van de schouw. Hij moet eerlijk zeggen dat 
het niet door zijn fractie naar voren is gebracht, maar het staat keurig netjes in de 
Voorjaarsnota. Dus ere wie ere toekomt. Het komt bij het college vandaan, alleen had zijn 
fractie de vraag of wij die schouw wel kunnen doen en of we daar wel voldoende expertise 
voor hebben. 
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Leefbaar Tynaarlo diende diverse moties in. Hij heeft zojuist in de 9 pagina’s van Leefbaar 
Tynaarlo getracht te vinden of ook die fractie wilde dat een bepaald bedrag aan deze raad 
ter beschikking wordt gesteld om zelf met voorstellen te komen. Ook het CDA heeft dat naar 
voren gebracht en Gemeentebelangen heeft het ondersteund. Hij wil van de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo horen of men dat verzoek nu wel of niet ondersteunt. 
 
De heer Kloos reageert direct met te antwoorden dat als het CDA met een motie hieromtrent 
komt hij deze zal ondersteunen. 
 
De heer Kremers vindt dat de heer Kloos het ook zonder motie mag ondersteunen. Hij is niet 
van plan direct alles via moties voor elkaar te krijgen. Misschien zijn er nog andere fracties 
die het een sympathiek idee vinden en misschien zegt het college zelf dat het best te regelen 
valt en dan hoeft er geen motie te komen. 
 
De ChristenUnie heeft voorgesteld de raadsvergadering om 19.00 uur te laten beginnen. Als 
hij naar zijn persoonlijke situatie kijkt zal hij in 9 van de 10 gevallen niet op tijd aanwezig 
kunnen zijn. 
Er zullen meer mensen zijn die fulltime werken en ook nog eens niet direct naast de deur en 
die gaan echt problemen krijgen om hier op tijd te komen. Er zijn direct al wat 
tegenvoorstellen gedaan zoals om 19.30 uur beginnen. Hij zou zeggen als er een 
agendapunt is waar je het als fractie gewoon mee eens bent zeg dan niks, dan ben je klaar. 
Alleen als je een belangrijke vraag hebt of het er helemaal niet mee eens bent ga dan 
inspreken, maar laat voor de rest het agendapunt gewoon voorbij gaan. Dan zijn we veel 
sneller klaar. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt dat het college de door haar gestelde vragen uitgebreid heeft 
beantwoord en inderdaad zo positief dat zij het nu laat rusten. Er zijn enkele dingen die zij in 
een onderonsje nog wel een keer aan de orde zal stellen. Waar zij wel benieuwd naar is om 
in de toekomst, niet gelijk volgend jaar maar bijv. in 2010, mee te doen aan de Entente 
Florale als gemeente ter stimulering van iedereen, zowel de organisatie als de inwoners,. 
Graag ontvangt zij daarop antwoord van de wethouder. 
 
Verder valt het in alle bijdagen op dat er toch regelmatig zaken aan de orde komen die haar 
fractie ook wel eens drie jaar geleden geopperd heeft, zoals fietsenstallingen bij bushaltes. 
Daar is haar fractie het mee eens. 
Kom van Eelde. De gemeente die de regie zou moeten voeren, dat heeft zij vorig jaar 
gevraagd. Ook daar is haar fractie het mee eens. 
Nieuwe Akkers is reeds vaker naar voren gekomen. De vandalisme meter is door haar 
fractie al eens eerder geopperd, dus ook mee eens. 
Dan de speciale vraag die naar voren kwam over de 1% vanwege de millennium-
doelstellingen. 
Het college gaf aan dat er nog van alles omtrent die millenniumgemeente naar de raad komt 
omdat het allemaal snel moest. Zij vindt dat dat een ordentelijk punt is om te wachten wat dit 
in brede zin allemaal inhoudt. Wat dat betreft kan zij meegaan met wat het CDA inbracht. 
Het moment is er nu nog niet rijp voor. Het betekent niet dat haar fractie het er niet mee eens 
zou kunnen zijn. 
 
 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 76 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

De voorzitter zegt te begrijpen dat mevrouw Van den Berg richting GroenLinks zou willen 
zeggen de motie even aan te houden totdat het college na de zomer de toegezegde stukken 
over de millenniumgemeente heeft rondgestuurd en de raad er ook een oordeel over kan 
geven. 
 
Het tijdstip van vergaderen mag van haar naar 19.30 uur maar het eindtijdstip moet gewoon 
toch nadrukkelijk 22.30 uur zijn, maar het is meer een kwestie van plannen. Het Presidium 
moet er op toezien dat er een evenwichtige agenda is en niet allemaal “T” stukken opeens, 
want dan kom je inderdaad in tijdnood. Het college moet daar zelf ook zorgvuldig mee 
omgaan. Haar fractie heeft opmerkingen gemaakt over de verpaarding van het landschap en 
de natuurlijke speelterreinen. Hierover wacht haar fractie de voorstellen van het college 
binnenkort af. Ze is er heel benieuwd naar. 
 
De heer Hoogenboom is een beetje somber. Hij had zo’n leuk voorstel ingediend met zulke 
sterke argumenten. Voorziene en onvoorziene bijdragen in de raadsvergaderingen, 
behandeling en bespreking van  alle op de agenda voorkomende punten die onder druk 
komen te staan. Daardoor kan de duur van de vergadering erg lang worden en dat dit ten 
koste kan gaan van de inhoud van de discussies. Wat is het resultaat? Alle argumenten die 
gewoon tastbaar zijn worden ontkend. Nou, wat moet hij dan? Hij  vraagt geen stemming, Hij 
zou het niet met 12 van de 23 stemmen er door willen drukken. Dit moet je gewoon breed 
dragen. De heer Stel zegt dat als we eerder beginnen de eindtijd zo blijft. Als je eerder begint 
is het echt niet zijn bedoeling de eindtijd zoveel mogelijk te rekken. Wat hem betreft zijn we 
om 22.00 uur klaar. Maar de eindtijd is dan ook echt de eindtijd. Het voorstel komt er niet zo 
maar en voor hemzelf is het niet belangrijk. Hij heeft vaker in de gemeenteraad gezeten in 
de tijd dat werkgevers niet verplicht waren medewerking te verlenen aan raadsleden voor het 
uitoefenen van hun nevenfunctie. De raadsvergadering begon dan enkele keren per jaar 
gewoon 14.00 uur. Alle raadsvergaderingen om 19.00 uur en een aantal commissie-
vergaderingen ook op de dag. Je had er maar te zijn. Als hij in Hoogeveen dan zei dat hij 
moeilijk kon, dan werd dat eigenlijk niet geaccepteerd. Je had er maar te zijn. Wij zijn hier 
supersoepel. Als hij hier de verhalen hoort, ook van de heer Kremers over plannen en dat 
soort zaken dan zegt hij: De praktijk is anders. En dat wordt hier al jaren bewezen. 
Hij gaat nog even met de heer Stel een kantje op. Bij het griffieplan gaat de heer De Jong 
mogelijk andere structuren voorstellen. De griffier is hierover uiteraard geïnformeerd en staat 
ook achter eventueel nieuwe plannen. Het zij zo. Hij komt er nog wel een keer op terug. Hij 
bedankt Leefbaar Tynaarlo voor de eerdere  toezegging om de  motie te steunen, maar hij 
dient de motie maar niet in, want het heeft geen zin. Als de heer Kloos nou hetzelfde doet 
zijn we gauw klaar. 
Hij zegt content te zijn met de Voorjaarsnota maar wil op voorhand niet akkoord gaan met de 
€ 100.000.-. Hij wil niet zeggen dat het van de baan moet, maar het moet wel beter 
onderbouwd. 
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter hervat de vergadering. 
 
De heer Kosmeijer reageert op een aantal algemene opmerkingen die door de fracties zijn 
geplaatst. 
Allereerst is er door de VVD een opmerking gemaakt over de ondernemersprijs. Het voorstel 
daaromtrent is ingediend.  
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Er is met de ondernemers en het MKB positief over gesproken. Het college zal dit oppakken 
en kijken of het een plek gegeven kan worden. De randvoorwaarden zullen verder 
bestudeerd worden en hij denkt dat het college er wel uitkomt. 
 
T.a.v. de zwembadendiscussie heeft de VVD heel nadrukkelijk gevraagd om van de     
resultaten voor de behandeling van de begroting kennis te kunnen nemen. Die toezegging 
kan hij helaas niet doen. Als het gaat om de tijdsplanning en die ook was opgenomen in de 
hele discussie rondom de zwembaden dan komen we echt aan het eind van het jaar dat we 
tot de slotconclusies moeten komen in het overleg dat is gepland met de verschillende 
groeperingen en we de scenario’s ook doorgerekend hebben. 
Hij zegt dat de begrotingsbehandeling meestal begin november plaatsvindt en dat de 
stukken daarvoor ver van te voren aangeleverd dienen te worden dan wordt dat heel lastig. 
Voor we het weten komen we in dezelfde discussie als over de tariefsdifferentiatie OZB dat 
wij niet in staat zijn de toezegging die hij nu zou gaan doen waar te maken. 
Wel zegt hij toe dat het college in elk geval tussen nu en de behandeling van de begroting 
een tussenstand zal rapporteren hoe de discussie loopt en waar eventueel de voetangels en 
klemmen zitten. 
 
Er  is een opmerking gemaakt over het apart zetten van geld voor de raad. Een X bedrag 
dus nog niet te bestemmen. Het is eigenlijk wat overbodig omdat het de raad altijd vrij staat 
keuzes te maken en het is van tweeën één, of de raad onderschrijft de keuzes die het 
college maakt en voorstelt in een Voorjaarsnota danwel een begroting of de raad legt de 
prioriteiten anders en komt dus met een wijzigingsvoorstel. Om nu separaat een bedrag al 
aan de kant te zetten waar het college geen beleid op kan voeren, dan wordt de financiële 
ruimte van het college alleen maar ingeperkt en de raad perkt de eigen financiële ruimte ook 
in. We krijgen dan een soort spel van het college honoreert het niet, dan moet de raad het 
maar doen. De raad honoreert het niet en dan moet het college het maar doen. Hij denkt dat 
de werkwijze zoals wij die thans hebben geformuleerd in beginsel € 250.000.- structureel 
ieder jaar beschikbaar om te besteden, afhankelijk van de financiële ruimte die er is, dat dat 
de maat is waar we in de discussie elkaar ontmoeten. Het staat de raad echt vrij dan andere 
keuzes te maken dan het college voorstelt. 
 
Mevrouw Van den Berg zegt in haar bijdrage naar voren te hebben gebracht dat als er geld 
overblijft, hetgeen bij de Najaarsnota wel eens het geval is, dat het college het als eerste   
weet en de raad zou hiervan eerder op de hoogte gebracht kunnen worden. De  raad kan 
ook de inbreng leveren. Dat zou een moment zijn waarop wij in de raad al keuzes kunnen 
doen. 
 
De heer Kosmeijer antwoordt dat dit ons bijna in een staatsrechtelijke discussie brengt. We 
hebben een algemeen bestuur en we hebben een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
heeft een collegeprogramma, dat in nauw overleg is opgesteld met in elk geval een groot 
deel van de raad en daarop stuurt het college. Het is aan de raad om te controleren of wij 
daar binnen blijven of dat we daar teveel van afwijken. Daar kunt u op corrigeren en daar 
kan de raad op bijsturen gegeven de nieuwe omstandigheden die zich dan voor doen en dat 
er dan andere prioriteiten gesteld moeten worden. Op het moment dat wij weten dat er geld 
over is en het college, die afweging gegeven het collegeprogramma en gegeven het 
meerjarig investeringsprogramma, op basis daarvan concrete voorstellen aan de raad kan 
voorbereiden, waar de raad dan wel een oordeel over dient te formuleren. 



 
 

Notulen raadsvergadering 26 juni 2007                                                                 Pagina 78 van 81                       
                                                                                             
 

       gemeente Tynaarlo 

Als je nu kijkt wat er aan diverse voorstellen, zonder dat er nog veel geld mee is gemoeid 
passeren, dan denkt hij dat het een lastige discussie wordt. 
Hij zou het graag bij de reguliere werkwijze willen houden dat het college voorstellen 
formuleert en dat het de raad vrijstaat daar amendementen op in te dienen of 
wijzigingsvoorstellen te formuleren en het debat in de raad aan te gaan en te kijken of er een 
meerderheid voor te vinden is om de discussie naar een andere richting te bewegen. 
 
Vervolgens komt hij bij de verschillende moties. 
 
Motie over de sport- en recreatievoorzieningen, zoals zwembaden sporthallen en velden met 
name gericht op Vries. 
De motie is wat het college betreft te vroeg. De discussie die we hebben in het kader van het 
integrale accommodatiebeleid is ordentelijk voorbereid. Het college heeft daarvoor een 
project afgesproken waarin is gezegd een open transparante discussie met alle betrokkenen 
aan te gaan. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben een paar weken geleden gesprekken 
gevoerd met de verschillende groeperingen, onderwijs, welzijn en sport. Er zijn heel zinvolle 
discussies geweest en op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en die worden 
teruggekoppeld naar de verschillende groeperingen en op basis daarvan moet er een 
voorstel uitkomen dat op voldoende draagvlak ook binnen die groeperingen kan rekenen. 
Hij beveelt aan om de motie even aan te houden. Die motie blijft boven de markt hangen tot 
het moment dat wij de discussie voeren over het integraal accommodatieplan van de kern 
Vries. 
 
De heer Kloos zegt met dit antwoord tevreden te zijn. 
 
De voorzitter zegt dat de motie wordt aangehouden en geen deel meer uitmaakt van de 
beraadslagingen. 
 
Motie inzake het wijkbeheer en servicelijn. 
Deze motie is wat het college betreft overbodig, omdat een dergelijk meldingssysteem op dit 
moment al gaande is. 
 
Motie inzake Onroerend zaakbelasting. 
Hij meent zich te herinneren dat wij vorig jaar bij de Voorjaarsnota een stevig debat hebben 
gehad, ook met de fractie van Leefbaar Tynaarlo, waarin het college in feite werd verweten 
dat het afwijkt van de Kadernota. Wat presteert nu Leefbaar Tynaarlo? Om afwijkend van de 
Kadernota voor te stellen van de 2% OZB stijging voor 2008 af te zien. Dat past niet binnen 
de lijn die wij met elkaar hebben afgesproken en is zeker op dit moment, waar het college 
voorstander is van een behoudend financieel beleid, omdat alle afspraken die zijn gemaakt 
in het bestuursakkoord nog even ten uitvoer moeten worden gebracht. Het college vindt het 
op dit moment veel te vroeg om een dergelijke motie over te nemen. 
 
Motie aangaande de dorpsplannen. 
Deze motie komt naar hij aanneemt n.a.v. de tekst op pagina 5 van de bijdrage van Leefbaar 
Tynaarlo. Hijzelf had daar de volgende passage al aangekruist n.l. “na de vorige herindeling 
zijn de voorzieningen in de bijdorpen uitgekleed teneinde de voorziening in de drie grote 
kernen overeind te kunnen houden”. 
Hij wijst erop dat van zijn kant het in ieder geval niet bekend is wat er uitgekleed is.  
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Vervolgens hebben wij in de voorbije periode wel geïnvesteerd in Tynaarlo, multifunctionele   
accommodatie Oelebred waarin stevig is geïnvesteerd, het verenigingsgebouw in Bunne, De 
Groeve, dorpshuis Zuidlaarderveen en we hebben actief geparticipeerd dat ook het café in 
Donderen zijn maatschappelijke functie bleef behouden. 
Wat dat betreft begrijpt hij de achterliggende  gedachte van de motie ook niet, te meer omdat 
wij juist in onze Voorjaarsnota extra bedragen hebben uitgetrokken voor gebiedsgericht 
beleid waar al dit soort zaken onderdeel van uitmaken. Ook in dat opzicht is die motie 
overbodig. 
 
Motie aangaande vaststellen groenbeleidsplan. 
Deze motie is ook overbodig, omdat het onderdeel uitmaakt van het reeds toegezegde 
landschapontwikkelingsplan. 
 
Motie fractie GroenLinks inzake microkrediet. 
Het college stelt voor de motie aan te houden totdat de discussie over de 
millenniumdoelstellingen aan de raad wordt aangeboden en het dan in het totale pakket ook 
integraal onderdeel daarvan kan uitmaken en wellicht haalt u dan het CDA ook nog binnen. 
 
De heer Meerman meldt dat de GroenLinksfractie de motie ook daadwerkelijk gaat 
aanhouden. 
We hadden zopas nog niet alle fracties gehoord en uit een aantal reacties van fracties heeft 
de GroenLinksfractie gemerkt dat het inhoudelijke belang ervan wel wordt ingezien maar dat 
men het in samenhang wil zien met de andere plannen inzake de millenniumproblematiek. 
Zijn fractie wacht die bespreking af. 
 
De voorzitter zegt dat deze motie wordt aangehouden en geen deel meer uitmaakt van de 
beraadslagingen. 
 
De voorzitter gaat na deze tweede termijn van het college over tot de besluitvorming. 

De heer Kremers interrumpeert en zegt dat het CDA nog één vraag heeft gesteld waarop 
geen antwoord  is gegeven. Het betreft de tijdsbalk rondom, wanneer, welke stappen worden 
ondernomen om te komen tot realisering van de woningen in Zuid-es. 

De heer Kosmeijer antwoordt dat Zuid-es niet de enige plek is waar gebouwd gaat worden. 
Het college heeft de ambitie om een Structuurplan ten uitvoer te brengen. Hij doet de 
toezegging t.a.v. al die projecten die u al in het verleden hebt gehad, dat het college na de 
zomervakantie er aan gaat werken over wat gaan we oppakken, hoe pakken we het op en 
welke tijdsbalk hoort daar bij en niet alleen van Zuid-es maar van al die projecten, zodat u 
zodra die tijdsbalk er is, in kennis wordt gesteld. 

Hij stelt voor om die discussies niet allemaal apart te doen, maar dat het college bij de 
Voorjaarsnota, de Najaarsnota, bij al die formele momenten de raad uitgebreid informeert. 

De heer Kremers zegt dat die toezegging binnen is. 

Mevrouw Van den Berg  zegt nog een vraag gesteld te hebben aan de heer Assies. 
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De heer Assies antwoordt dat zijn collega dit mee zal nemen en gekeken wordt wat de 
consequenties  zijn om eventueel te participeren. 

De heer Kalk legt een stemverklaring af. Hij zegt dat wethouder Kosmeijer zo uit het hart 
heeft gesproken in de beoordeling van de verschillende moties en hij heeft het gevoel dat dat 
voor nog meer partijen in deze raad geldt, dat zijn fractie zich helemaal in de advisering kan 
vinden. Overigens zal zijn fractie instemmen met de Voorjaarsnota en is redelijk tevreden 
over de beantwoording van het college. 

De voorzitter brengt de vier moties van Leefbaar Tynaarlo behorend bij de Voorjaarsnota 
2007 in stemming. 
 
Motie 2  De fractie van Leefbaar Tynaarlo is voor de motie, De overige fracties zijn tegen. 
De motie is verworpen. 
 
Motie 3 De fractie van Leefbaar Tynaarlo is voor de motie, De overige fracties zijn tegen. 
De motie is verworpen. 
 
Motie 4 De fractie van Leefbaar Tynaarlo is voor de motie, De overige fracties zijn tegen. 
De motie is verworpen. 
 
Motie 5 De fractie van Leefbaar Tynaarlo is voor de motie, De overige fracties zijn tegen. 
De motie is verworpen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming wordt de Voorjaarsnota vastgesteld zonder goedkeuring van 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
22 mei 2007. 

 
13. Begrotingswijzigingen 

 
De raad stemt in met de vermelde begrotingswijzigingen met inachtneming van de 
doorwerking van de in de Voorjaarsnota genomen besluiten. 
 

14. Informatie uit het college / namens het college. 
 
 Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
15. Ingekomen stukken. 
 
 De  ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming. 
 
 Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
17. Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
 Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
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18. Sluiting. 
 
 De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering.  
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 
augustus 2007. 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
De griffier, 


