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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 28 augustus 2007 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, 
Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. Buis en 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, J. van Gelder-van den Berg en N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, 
C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, A.M. Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk,  
J.L. Stel, J. Talens en de dames T. Terwal-Arends en R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en de heer H. Assies 
 
Afwezig : de heren P. van Es en R. Prins 
Voorzitter : de heer J. Rijpstra 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
Notuliste : mevrouw Y. van Duijn, Notuleerservice To The Point 
 
 
1. Opening / mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers 
van de pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en 
belangstellenden op de publieke tribune, waaronder bewoners van Yde en Zeijen, hartelijk 
welkom.  
 
Bericht van verhindering wegens ziekte is ontvangen van de heren Van Es en Prins.  
 
Vervolgens wordt overgegaan tot de naturalisatieplechtigheid, bij welke gelegenheid 
mevrouw Marina Paula Ratiu en mevrouw Zohreh Bornae, het bewijs van 
Nederlanderschap krijgen.  
 
Na de plechtigheid zegt de voorzitter dat vanaf 1 april 2008 de naturalisatieceremonie nog 
officiëler gemaakt zal worden. Er zal dan ook een verklaring van verbondenheid 
uitgesproken worden. Pas na het afleggen van deze mondelinge verklaring door degene 
die genaturaliseerd zal worden, wordt het certificaat uitgereikt. Als de mondelinge 
verklaring niet wordt afgelegd, wordt het certificaat niet uitgereikt. Men verkrijgt dan niet 
het Nederlanderschap. Vervolgens geeft hij het woord aan wethouder Assies die een 
mededeling heeft. 
 
Wethouder Assies heeft een mededeling over de verkeerswerkzaamheden in Zuidlaren. 
Men heeft kunnen constateren dat de werkzaamheden in Zuidlaren op dit moment op een 
laag pitje staan. Dit heeft te maken met problemen met de hoofd-onderaannemer. De 
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hoofdaannemer heeft de wethouder vanmiddag verzekerd, dat de problematiek de 
planning niet zal verstoren, zodat alles begin oktober opgeleverd kan worden. 
 

2. Vaststellen agenda 
 
De heer Kloos heeft gezien de overvolle agenda, ook al schriftelijk verzocht om 
agendapunten 20 en 21, ten aanzien van de Rekenkamer, te verdagen naar de volgende 
vergadering. Als compensatie kan dan agendapunt 10 naar de bespreekagenda worden 
gebracht. Ook stelt hij voor om agendapunt 23, ten aanzien van de staatssteun, te 
verdagen naar de volgende vergadering. Daarmee kan een hoop tijd worden bespaard. 
Van de griffier heeft spreker vernomen dat de agenda voor de volgende vergadering niet 
zo vol is.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman stelt ook voor om agendapunt 10 te verschuiven naar 
de bespreekagenda. Ook agendapunt 18 wil zij naar de bespreekagenda verschoven zien. 
 
De voorzitter stelt voor om agendapunt 23, Staatsteun rond erfpachtconstructies, te 
verschuiven naar de vergadering van 11 september. Hij constateert dat de aanwezigen 
met dit voorstel instemmen. Zijn volgende voorstel is om agendapunt 10, ‘Krediet voor 
locatieontwikkeling Groote Veen in Eelde’, naar de bespreekagenda te verplaatsen. De 
aanwezigen gaan hiermee akkoord. Voorts stelt hij voor om agendapunten 20 en 21, ten 
aanzien van de Rekenkamercommissie en het vaststellen van de nota Verbonden Partijen 
te verdagen naar de vergadering van 11 september. 
 
De heer Stel kan zich iets voorstellen bij dit laatste voorstel maar heeft moeite met het 
moment waarop besloten wordt agendapunten door te schuiven. In de 
Presidiumvergadering van twee weken geleden, die zo goed als voltallig was, is besloten 
om de raadsagenda te behandelen zoals deze nu voorligt. Als men vanavond in tijdnood 
komt, kan altijd nog worden besloten om agendapunten door te schuiven. Hij is er geen 
voorstander van om dat nu al op voorhand te doen.  
 
De heer Kremers sluit zich aan bij de vorige spreker. 
 
Mevrouw Terwal sluit zich eveneens aan bij de woorden van de heer Stel. 
 
De voorzitter constateert dat de overige aanwezigen het ook met de woorden van de heer 
Stel eens zijn. Hij legt zich hierbij neer. 
 
Voorts stelt hij voor om agendapunten 18 en 19, betreffende Integrale 
accommodatiebeleidsplannen tegelijk te behandelen. Dit is mogelijk omdat ze met elkaar 
verweven zijn.  
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 20 maart 2007 en vaststellen 
actielijst.  
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht  
 
Mevrouw Zuiker van GroenLinks heeft een vraag over een vleeskuikenstal in Bunne. Zij 
vraagt een toelichting van het college op de beslissing toestemming te geven voor de 
vleeskuikenstal. Een vleeskuikenstal is niet bepaald diervriendelijk en ook niet duurzaam. 
Het college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en zij begrijpt daarom deze 
toestemming niet.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat de daar reeds gevestigde onderneming, in het kader 
van zijn bedrijfsontwikkeling, om uitbreiding van de vleeskuikenstal heeft verzocht. Dit 
verzoek is beoordeeld op basis van de huidige plannen. Er is met de provincie overlegd en 
op basis van het feit dat het gaat om een bestaande onderneming, is uiteindelijk 
geconcludeerd dat er medewerking kan worden verleend aan de uitbreiding. Er is daartoe 
een procedure artikel 19 lid 1 opgestart. 
 
Mevrouw Zuiker vraagt of het college wettelijk verplicht is om medewerking aan deze 
uitbreiding te verlenen.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat er op basis van beleidsuitgangspunten wordt getoetst. Er 
wordt een artikel 19 procedure gevolgd. Eventuele bezwaren van de omgeving worden 
dan meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming. Er is tot nu toe alleen een principe 
uitspraak gedaan. 
 
De heer Kraayenbrink heeft een vraag over de Edah. Hij zegt dat de wethouder, in de één 
na laatste raadsvergadering voor de zomer, aangegeven heeft dat hij de raad een brief 
zou doen toekomen, over de plannen en ontwikkelingen in dit gebied. Vanmiddag heeft 
spreker vernomen dat de Edah donderdag aanstaande definitief de deuren sluit. Nu vraagt 
de heer Kraayenbrink zich af waar de brief van het college blijft. Aangezien de schriftelijke 
beantwoording er nog niet is, verzoekt hij de wethouder vandaag een mondelinge 
toelichting op de ontwikkelingen te geven. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat de brief inmiddels is verstuurd of zeer binnenkort verstuurd 
zal worden. Hij zegt toe hier intern navraag naar te doen. In de betreffende brief is de 
laatste ontwikkeling ten aanzien van de Edah niet verwoord omdat deze nog niet bekend 
was. Inmiddels is bekend dat de Edah de deuren sluit. Hiervan was al eerder sprake. De 
verschillende partijen zijn nu tot overeenstemming gekomen. Binnenkort gaat de 
wethouder met de verschillende partijen om de tafel om de consequenties van de sluiting 
voor de planontwikkeling van de kom van Eelde te bespreken. Zodra er meer bekend is, 
zal de raad worden geïnformeerd.  
 
De heer Kraayenbrink is van mening dat de planontwikkeling voortvarend moet worden 
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opgepakt. Verloedering ligt op de loer. Dat is de achtergrond van zijn vraag. Op welke 
termijn denkt de wethouder dat er daadwerkelijk iets zal gebeuren?  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat er artikel 19 procedures aan verbonden zijn. Het is 
zeer nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Edah leeg blijft staan. Particuliere partijen zijn 
bezig om te bezien of er een andere invulling aan het pand kan worden gegeven. 
Waarschijnlijk binnen de range supermarkten. Maar daarvoor moeten plannen ontwikkeld 
worden. Er zal binnenkort overleg over worden gevoerd. Hier kan de wethouder niet op 
vooruit lopen.  
 

5. Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat zich één inspreekster heeft gemeld. Zij zal spreken over het 
Integraal accommodatieplan Yde – de Punt. Dit staat vanavond op de agenda, om te 
worden vastgesteld. Mevrouw Huberts krijgt eerst het woord. Raadsleden kunnen 
vervolgens vragen stellen. Daarna worden agendapunt 18 en 19 in één zitting door raad 
behandeld. 
 
Mevrouw Huberts geeft aan dat zij spreekt namens de projectgroep Yde – de Punt. 
Allereerst wil de projectgroep hier noemen blij te zijn dat er een MFA komt in Yde. Maar nu 
heeft zij begrepen dat die besluitvorming pas vanavond plaats vindt. 
 
Sport en onderwijs waren al met elkaar in gesprek om op diverse terreinen beter samen te 
werken. Vorm en inhoud kwamen bijeen toen bleek dat de bestaande gebouwen aan groot 
onderhoud toe waren. Gemeente en werkgroep waren er snel uit dat samenvoeging, 
functieverstrengeling, en efficiëntievergroting gewenst waren. Tevens dat daarbij 
nieuwbouw de beste optie is. Het hoe en wat verdient nog de nodige fine-tuning. De 
reactie van de projectgroep op het I.A.B.-plan van 5 juni jl., en op de brief van het college 
van 16 augustus zijn beide stappen op weg naar deze afstemming. De reactie van de 
projectgroep op deze brief is hier ook weer een exponent van. 
 
Puntsgewijs wil mevrouw Huberts een aantal dingen noemen: met betrekking tot het 
behoud van de bestaande voorzieningen merkt zij op, dat in de brief van het college staat 
dat het beleid van de gemeente is, dat getoetst wordt welke voorzieningen terugkeren in 
het dorp. De projectgroep heeft echter al meerdere malen de mondelinge toezegging van 
de heer Kosmeijer gekregen, dat bestaande functies behouden blijven en dat de 
bestaande voorzieningen, school, dorpshuis en gymzaal terugkeren. De toezegging tot dit 
behoud stemt de projectgroep blij. Waar komt ineens de toetsing vandaan, hoe en waar 
vindt die plaats en door wie en welke criteria worden daarbij gehanteerd? Kortom, dit 
bevreemdt de projectgroep. Tevens is zij van mening, dat al voor de uitvoering van het 
traject gekeken moet worden, welke kansen zich nog meer voor kunnen doen. Alleen dan 
kan er tijdig en vernieuwend worden opgetreden. De projectgroep meent dat er mogelijk 
kansen blijven liggen wanneer daar pas in de uitvoeringsfase oog voor is. Plan van eisen, 
ontwerp en begroting bieden hier dan wellicht geen mogelijkheden meer voor. 
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Met betrekking tot de exploitatie zegt mevrouw Huberts dat dezelfde kritiek ook het punt 
“Beheer en exploitatie” betreft. Het college stelt: “De verdere uitwerking van de 
beheerdersfunctie zal tijdens de uitvoeringsfase worden opgepakt”. Een beheerdersfunctie 
mag niet als vanzelfsprekend worden gezien – die bestaat nu wel in het dorpshuis - maar 
een “sleutel onder de deurmat” wordt het ook niet, wordt gesteld. Het college komt er 
zogezegd nog op terug in de uitvoeringsfase. Maar het punt hoe de MFA beheerd zal 
worden is essentieel voor het project. De werkgroep kan en wil niet garanderen dat er een 
rechtspersoon in de vorm van een vereniging komt die het gebouw zal exploiteren. De 
risico's zijn te groot, er is geen enkele duidelijkheid over kosten en baten. Kortom het 
draagvlak ten behoeve van een “vrijwillig” beheer ontbreekt ten enenmale. De gemeente 
zou dit ook niet moeten willen voor een gebouw waar zoveel geld en tijd in is gestoken. 
Het efficiënt omgaan met de ruimte en de meerwaarde onderling. De samenwerking zou 
toch ook het een en ander mogen kosten. De projectgroep pleit er dus wederom voor dat 
een duidelijke uitwerking over het beheer wordt opgenomen in het Plan Van Eisen. 
 
Voor wat betreft de locatiekeuze heeft de werkgroep in januari 2006 Barenburg al als 
mogelijke locatie genoemd. Dat rondom deze mogelijkheid nog steeds geen duidelijkheid 
is, is naar de mening van de projectgroep een gevolg van traag handelen. Als de 
gesprekken toen al waren opgestart en actief waren ingezet, was er wellicht duidelijkheid 
geweest over het al dan niet kunnen bouwen op dit terrein. Er zijn een vijftal locaties 
genoemd door de werkgroep. Graag verneemt de werkgroep over de voortgang en de 
stand van zaken rondom deze gesprekken. Verder wordt door het college gesteld dat voor 
locatie Barenburg de optie van het bouwen van starterswoningen vervalt, omdat dit niet 
onder de doelstellingen van het integraal accommodatiebeleid valt. Ook dit punt biedt naar 
de mening van de werkgroep een kans. De ene kans valt buiten het beleidsterrein van het 
accommodatieplan Yde, maar wel binnen een ander gemeentebeleid, namelijk huisvesting 
en het behoud van leefbaarheid van kleine dorpskernen. Het is zo jammer dat deze beide 
beleidsterreinen niet gekoppeld kunnen worden. Dan zou er sprake zijn van innovatief, 
creatief handelen! De werkgroep betreurt het dat de durf of visie daartoe lijkt te ontbreken. 
 
Verder is de moeizame communicatie al vaker een punt van wrevel geweest en het is 
goed dat dit hier wordt erkend. De werkgroep heeft een voorstel hoe deze te verbeteren en 
wil dit op een later moment bespreken. 
 
Een helder financieel plan ziet de werkgroep als noodzakelijk, zodat duidelijk is met welke 
middelen de voorgestelde plannen gerealiseerd kunnen worden. Ook het punt van beheer 
hangt hier vanaf. Het college noemt de normen en ervaringcijfers van de VNG, die als 
uitgangspunt hebben gediend voor de berekening. Graag wil de werkgroep de berekening 
van de door het college genoemde cijfers zien. Mevrouw Barents heeft altijd geleerd dat 
als je honderd euro hebt, je het met honderd euro doet. Maar als je tien euro hebt, doe je 
het daarmee.  
 
Het college stelt dat de MFA niet valt onder de definitie van multifunctioneel centrum van 
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de gemeente, zoals verwoord in de genoemde beleidsnotitie. Wat bedoelt de gemeente 
dan met een MFA in Yde? Een school met wat extra’s? Hopelijk zal de MFA Yde de 
sociale interactie en cohesie in het dorp bevorderen. Juist omdat in de grote kernen vele 
alternatieven zijn voor sociaal verkeer, zijn deze naar de mening van de werkgroep minder 
afhankelijk van gesubsidieerde instellingen. In kleine dorpen zijn de menselijke behoeften 
gelijk aan die in de grotere kernen. Vandaar de gedrevenheid van de werkgroep. Zij zien in 
een MFA een gouden kans – maar ook een zeer noodzakelijke – om de leefbaarheid te 
behouden en daar waar nodig te verbeteren. Dat vraagt durf, innovatie maar zeker ook 
verantwoordelijkheid. De projectgroep is bereid zich hiervoor volledig in te zetten. 
 
Tot slot verwijst mevrouw Barents naar het visiestuk van de werkgroep waarin verwoord 
staat wat volgens de werkgroep een MFA inhoudt en welke mogelijkheden worden gezien. 
 
De heer Hoogenboom van de ChristenUnie vraagt mevrouw Barents waarom haar inbreng 
niet volledig terug te vinden is in de inspraakreacties die deel uitmaken van de 
voorliggende nota. Het zou voor de raadsleden veel gemakkelijker zijn geweest indien zij 
ruim de tijd gehad zouden hebben om van de visie van de werkgroep kennis te nemen.  
 
Mevrouw Barents geeft aan de vraag niet te begrijpen. 
 
De voorzitter licht toe dat de vraag luidt of mevrouw Barents de vragen van haar inbreng in 
de inspraakprocedure heeft ingebracht.  
 
Mevrouw Barents antwoordt ontkennend op deze vraag. 
 
De voorzitter constateert dat er vanuit de raad geen vragen meer zijn voor mevrouw 
Barents en gaat over tot de behandeling van de agendapunten 18, Integraal 
Accommodatiebeleidsplan Zeijen (concept vaststellen en vrijgeven voor inspraak) en 
agendapunt 19, Integraal Accommodatiebeleidsplan Yde – de Punt (vaststelling). Dit zijn 
twee verschillende zaken, maar hebben voor wat betreft het beleid heel duidelijk met 
elkaar te maken. 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
De heer Kloos zegt dat de inbreng van de inspreekster hem heeft verbaasd. Hij krijgt de 
indruk dat er weinig of geen overleg is geweest met de gemeente. Er zijn nog zoveel open 
vragen. Ook worden er suggesties gedaan die de moeite waard lijken om op hun 
haalbaarheid te onderzoeken. Daarom vindt spreker eigenlijk dat dit stuk niet ter stemming 
moet worden gebracht en moet worden teruggenomen. Hij adviseert het college om te 
overleggen met de werkgroep en de haalbare suggesties in het plan te verwerken. Dan 
Zeijen. Het is een prachtig stuk waar op bladzijde 15 staat, dat alles wordt bevestigd en dat 
er goed overleg is geweest. Maar in de krant worden deze beweringen onderuit gehaald. 
Daarom adviseert de heer Kloos om ook dit stuk terug te nemen. Het verzoek is dus om de 
onderwerpen van de agenda te halen en het huiswerk nog eens over te doen. Er moet in 
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ieder geval nog een tweede overleg komen met de betreffende doelgroepen. 
 
Mevrouw Brinkman zegt dat de fractie van de PvdA kan zich best voorstellen dat het 
teleurstellend is voor beide dorpen dat hun plannen niet overeenkomen met de plannen 
van de gemeente. De fractie denkt echter dat voorliggende plannen binnen de financiële 
mogelijkheden van de gemeente een behoorlijke waarborg zijn voor de toekomstige 
leefbaarheid van de dorpen. Er moet natuurlijk nog wel het één en ander worden 
uitgewerkt, maar dat zal ongetwijfeld gebeuren. De fractie is wel van mening dat de 
communicatie tussen gemeente en bewoners beter had gekund. Hiervoor wordt voor de 
toekomst aandacht gevraagd, want men moet het toch samen doen. 
 
De heer Rietkerk zegt dat in de dorpen Yde en Zeijen sprake is van gemotiveerde 
werkgroepen, die graag meedenken en eigen plannen hebben. De fractie van GroenLinks 
heeft altijd gehoord dat er goed overleg werd gevoerd met de bewoners. Er is geen signaal 
ontvangen dat het slecht ging. Nu de plannen in de raadszaal liggen, komen er opeens 
twee verschillende beelden naar voren. Het college is van mening dat men het over de 
plannen eens is, maar de projectgroep denkt er dan toch ineens anders over. Hoe is dit 
mogelijk? Inzoomend op de plannen voor Yde – de Punt, heeft de fractie al eerder 
aangegeven, dat het beheer van de MFA een belangrijk punt voor de haalbaarheid was. 
De projectgroep vraagt hier nu ook weer naar. Daarom wil spreker deze vraag ook nog 
eens stellen. Dan de locatie Barenburg. Het blijft lastig om te kiezen tussen twee locaties 
in dit plan als de één wordt uitgewerkt en de ander nog niet. De combinatie met 
woningbouw speelt hierbij ook een rol. Deze past niet in een integraal accommodatieplan, 
maar kan natuurlijk wel ingezet worden om de exploitatie van een IAB rond te krijgen. 
Hetzelfde speelt eigenlijk in Zeijen. Ook daar wordt door de initiatiefgroep voorgesteld om 
zaken te verplaatsen en de vrijkomende ruimte te gebruiken voor woningbouw. Men vraagt 
zich af of hier nu echt geen mogelijkheid voor is. Verder wil de heer Rietkerk ten aanzien 
van Zeijen vragen om vooral te kijken naar de mogelijkheden om de MFA echt 
multifunctioneel te maken. De vergaderruimte die nu in het dorpshuis is, moet toch 
ingepast kunnen worden in een nieuwe school. En als taallessen niet in een school plaats 
kunnen vinden, is er iets helemaal mis. De heer Rietkerk is van mening dat er meer 
mogelijk is in de accommodatie dan er nu in het plan staat. Hij verzoekt dit verder uit te 
werken en te onderzoeken.  
 
Mevrouw Van den Berg – Huisman zegt dat inhoud en communicatie opvallen. Sommige 
zaken zijn niet met elkaar te rijmen. Eén groep is al vier jaar geleden met een goed plan 
gekomen. Na vier jaar ontdekt de groep het niet eens te zijn met het voorstel. Maar wie 
heeft die plannen bedacht? Voor wie zijn de plannen? Niet voor het college, maar voor de 
inwoners. De fractie van D’66 vindt de brief die zij van de initiatiefgroep heeft gekregen 
duiden op een zeer ernstige situatie. Dit geldt ook voor het plan van Yde. Deze mensen 
hebben allen een goed plan bedacht, maar het valt niet in het stramien van het 
accommodatieplan. Als het er niet in past, dan kan het niet. Daar zit ook de crux, want het 
heeft het college aan creativiteit ontbeerd. Misschien heeft het college niet de politieke 
moed gehad om verder te kijken dan de grenzen van het IAB-plan. Beide partijen en vooral 
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die uit Zeijen, hebben gezocht naar partners. Ze hebben vier jaar lang hard gewerkt en er 
veel energie in gestoken om dit plan naar voren te kunnen brengen. De fractie vraagt zich 
af of het college het naar voren gebrachte plan wel serieus bekeken en nagerekend heeft. 
Iedereen weet dat plannen best een lange termijn kunnen hebben en dat zaken ook in 
fasen kunnen worden uitgevoerd, maar men moet de politieke moed hebben om breder en 
verder te kijken dan de strikte grenzen van het IAB. Het is heel kernmerkend dat de 
communicatie met de gemeente bij beide groepen verkeerd is gegaan. Er zijn meer 
gevallen bekend van misgelopen communicatie tussen gemeente en bewoners. 
Spreekster hoopt dat hier een einde aan komt. Zij noemt als voorbeeld de jeugdsoos 
waarvoor vorige week in het Familiehotel een avond georganiseerd was. Ook hierbij ging 
de communicatie niet helemaal naar wens. De fractie verwacht van een professioneel 
college dat de communicatie goed verloopt. De vraag is aan het college of zij de 
professionaliteit heeft, om bij beide plannen verder te kijken dan de strikte grenzen van het 
IAB. Verder is de vraag of het college de professionaliteit bezit om opnieuw met de 
bewoners om tafel te gaan en zodoende een goede toekomst voor de bewoners voor te 
bereiden. 
 
Mevrouw Van Gelder wil namens de CDA-fractie allereerst haar waardering uitspreken 
voor de werkgroepen van Yde en van Zeijen voor al het werk dat zij verzet hebben om hun 
dorpen leefbaar te houden voor de toekomst. Verbaasd was de fractie dan ook, toen zij 
kennis nam van de toon van de reactie van de werkgroepen ten aanzien van de plannen 
van het college. De fractie vindt het jammer. Waarom was het niet mogelijk om met elkaar 
in gesprek te blijven en elkaar te vinden. Wat is er toch mis met de communicatie over een 
weer? En wat gaat het college er aan doen om hier verandering in te brengen? Voor wat 
betreft het plan van Yde, wil de fractie specifieke aandacht vragen voor het beheer van het 
nieuw te bouwen centrum. Naar de mening van de fractie is het toch zo dat de exploitatie 
staat of valt met het beheer. Daarom pleit zij voor een goede beheersfunctie. Ten aanzien 
van Zeijen vraagt mevrouw Van Gelder zich af, wat het college gaat doen met de reactie 
van de initiatiefgroep. Waarom heeft het college op voorhand niet naar de werkgroep toe 
gereageerd en de raad op de hoogte gebracht van de reactie? Wat gaat het college doen 
om een betere communicatie te bewerkstelligen? 
 
Mevrouw Terwal wil zich eerst beperken tot agendapunt 19, het accommodatieplan Yde – 
de Punt. De fractie van Gemeentebelangen is geïnformeerd over het onderwerp door 
stukken en een nieuwsbrief. Er bleven voor de fractie wel wat aandachtspunten over, maar 
in grote lijnen was zij akkoord met het voorstel. Totdat Gemeentebelangen de reactie van 
de werkgroep ontving, dat een aantal wat zwaarder aangezette kritiekpunten bevatte. De 
fractie is het wel met die kritiekpunten eens, want er is nog veel onduidelijk. Men staat 
weliswaar nog maar aan het begin van deze exercitie en er moet nog veel uitgedacht en 
rechtgezet worden, maar als je in de beginfase goed met elkaar door één deur kan, dan 
komt de rest ook wel goed. Mevrouw Terwal is er dus in dit geval niet gerust op. Dit geldt 
vooral voor de beheersfunctie. Dit onderwerp vraagt extra aandacht. De communicatie is 
ook niet zo goed. Daar hebben andere insprekers ook al een opmerking over gemaakt. Dit 
college schijnt het moeilijk te vinden om goed te communiceren. In het verleden zijn er bij 
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andere gebeurtenissen ook al hiaten gevallen op dit punt. Voorts wordt er bij het 
woningbouwterrein Barenburg gesproken over een ander beleidsterrein. Maar het kan toch 
ook weer niet los van elkaar worden gezien. De realisatie van een accommodatie kan met 
woningbouw worden bekostigd. De fractie is van mening dat dit soort zaken meer in elkaar 
over zouden moeten lopen. Er moet verder worden gekeken. Dit zou in een soort 
tweesporenbeleid samengebracht moeten worden. In dit stuk wordt wel gesproken over 
een tweesporenbeleid ten aanzien van Barenburg, maar spreekster wil toch graag nog van 
het college horen hoe sterk hier op ingestoken zal worden. De fractie wil dus aandacht 
vragen voor de beheersfunctie, de communicatie en Barenburg. 
 
De voorzitter zegt dat het woord communicatie nu vijf of zes keer is gevallen. Hij vraagt of 
er specifieke voorbeelden zijn te noemen van waar de communicatie verkeerd is gegaan.  
 
Mevrouw Terwal zegt dat deze ingrepen in gemeenschappen heel dicht bij de burger 
liggen. Er kan dus worden verwacht dat een burger heel emotioneel op ontwikkelingen zal 
reageren. Mevrouw Terwal heeft het gevoel dat het college in dit opzicht niet voldoende de 
voelhorens heeft uitgestoken.  
 
De heer Hoogenboom was van plan om het woord ‘communicatie’ niet te noemen. Maar 
de vraag van de voorzitter nodigt hem uit om dit toch te doen. Hij heeft een heel concreet 
voorbeeld. Vandaag las iemand, die heel dicht bij hem staat, het verhaal over Zeijen in de 
krant en zei vervolgens tegen de heer Hoogenboom: ‘hoe dikwijls hebben we nu al in de 
krant gelezen dat informatie van het college naar de bevolking beter zou hebben gekund’. 
Spreker moest dit beamen, want het komt inderdaad vaker voor. Dit ter verduidelijking. 
Voorts merkt hij op dat de discussie vanavond nogal afwijkt van wat men zich 
voorgenomen had. Dit is mede te wijten aan de inbreng van inspreekster en de 
nagekomen correspondentie. Spreker wil eerst iets rechtzetten. Aan het begin van deze 
vergadering heeft hij inspreekster gevraagd waarom haar verhaal niet in de 
inspraakreactie meegenomen was. Het blijkt nu dat er op 5 juni bij het college een brief is 
binnengekomen, waarin de inbreng van inspreekster is opgenomen. Misschien heeft de 
brief bij de achterliggende stukken gezeten, maar de heer Hoogenboom kan zich dat niet 
herinneren. Hij hoopt daarom dat bedoelde brief wel integraal in de inspraakreacties is 
verwerkt. De inspreekster treft in ieder geval geen enkele blaam.  
 
De heer Hoogenboom vindt het een wat moeilijk verhaal worden vanavond. Hij zag op de 
agenda dat de notitie over Yde vanavond zou worden vrijgegeven voor de inspraak. De 
binnengekomen reacties hebben geen aanleiding gegeven om te verwachten dat de nota 
niet zou kunnen worden vastgesteld. Destijds heeft hij aan de wethouder gevraagd 
waarom in de stukken wordt gesproken over kinderopvang die niet aan de basisschool 
verbonden was. De wethouder heeft toen geantwoord dat hij deze kennis niet paraat had 
en dat hij dit moest nazien. Hopelijk kan de wethouder deze vraag vanavond 
beantwoorden. De nota is de inspraak in gegaan. Er is een aantal voorstellen gedaan. Wat 
spreker betreft kan de nota worden geaccepteerd met de opmerking dat wat vanavond te 
berde is gebracht, nog wel bestudeerd moet worden. Er moet ook met elkaar over 
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gesproken worden. 
 
De kwestie Zeijen vindt de heer Hoogenboom helemaal niet zo eenvoudig. De nota lezend 
vond hij het voorstel goed passen bij de omvang van het dorp. Er was goed over 
nagedacht. Het is een multifunctionele accommodatie. Weliswaar niet zo groot als in 
Zuidlaren of als in Eelde, maar dat kan ook niet worden verwacht. Maar in plaats van met 
een nota over een MFA, komt men met een dorpsontwikkelingsplan. Althans, zo ziet de 
heer Hoogenboom het. Dat is toch wel iets anders dan een nota over een MFA. Daarom 
vindt hij dat de nota, voor wat Zeijen betreft, de inspraak nog niet in kan gaan. Eerst moet 
men maar eens goed met elkaar praten. 
 
De heer Pieters zegt dat communicatie een kwestie van zenden en ontvangen is. Door één 
partij werd vanavond het woord ‘wrevel’ en door de andere partij het woord ‘gebrekkig’ 
genoemd. Dan moet toch wel worden geconcludeerd dat iets verkeerd gaat in de 
communicatie. Er zijn misschien te hoge verwachtingen gewekt? In Zeijen is bij wijze van 
spreken een plan voor een flatgebouw van zeven meter hoog en er is maar geld 
beschikbaar voor een eengezinswoning. Duidelijkheid over de mogelijkheden geven dient 
ook deel uit te maken van de informatievoorziening. De heer Pieters wil weten of het 
college nog terug kan naar de werkgroepen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Op dit 
moment lijkt hem dat het meest verstandige. Het voorliggende besluit moet dan worden 
opgeschort. De VVD verwacht dat er bij de inspraakreactie veel bezwaren zullen komen 
die beter voorkomen hadden kunnen worden. Over Yde heeft hij nog één vraag. Spreker 
meent in de stukken gelezen te hebben dat het college er van uit gaat dat er een aparte 
rechtspersoon opgericht gaat worden om het gebouw te exploiteren. In de reactie van de 
projectgroep Yde staat, dat daar nog geen duidelijkheid over is. Het zal toch niet zo zijn dat 
er straks geen rechtspersoon, maar wel een gebouw is. Graag een reactie hierop. 
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat er twee plannen voorliggen die een uitvloeisel zijn van 
het Integrale accommodatiebeleid. Op basis van dit programma zijn er voorstellen gedaan 
voor zowel het dorp Zeijen als voor het dorp Yde – de Punt. Er is heel wat 
afgecommuniceerd. Hoewel dit natuurlijk nog niets zegt over de kwaliteit van de 
communicatie. Voor wat betreft Zeijen beschikt de wethouder over een groot pak papier, 
waar veel vergaderingen aan ten grondslag hebben gelegen. Er kan dus worden 
geconcludeerd dat er veel is gesproken en ook echt over de inhoud. Dit neemt niet weg 
dat er ten aanzien van de inhoud sprake is van een verschil van mening. In de 
inspraakreacties komt dit verschil van mening ook naar voren. Het ambitieniveau van 
Zeijen en Yde – de Punt, ligt hoger dan het ambitieniveau dat het college in het concrete 
plan heeft uitgewerkt. De inspreekster sprak al over beleidsnotities en het toetsen daarvan. 
Maar het is toch een belangrijke taak van het college om beleidsuitgangspunten in de 
beleidsnotities te toetsen en tot uiting te brengen in beleidsstukken. De wethouder neemt 
als voorbeeld dat jeugdsozen zich alleen manifesteren in de grote kernen. Dit is bestaand 
beleid. Daarom kan een jeugdsoos in de multifunctionele accommodatie in dorpen als 
Zeijen en Yde – de Punt niet gerealiseerd worden. Verder wordt gekeken welke ambities 
er liggen en welke functies er in een multifunctionele accommodatie moeten worden 
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ondergebracht. Dat is iets anders dan een voorziening. Een voorziening is een fysiek 
gebouw waarin een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. Het integraal 
accommodatiebeleid is er met name op gericht om bepaalde functies een mogelijkheid te 
geven. Dan komt men bij de uitwerking. Er zijn kaders gesteld met betrekking tot de 
financiën. Vervolgens wordt getracht om de functies er op een zo goed mogelijke manier in 
onder te brengen. Zijn er nog alternatieven? Als het gaat om villa Kakelbont of café 
Hingstman in Zeijen, dan heeft het college kritisch gekeken of daar multifunctioneel 
gebruik van gemaakt kan worden. Het zijn bestaande locaties en die zijn door het college 
in overweging genomen. Woningbouw is ook een heel belangrijk onderwerp dat vanavond 
aan de orde is geweest. Mevrouw Terwal zei al luchtig dat de opbrengst van de 
woningbouw geïnvesteerd kan worden in de multifunctionele accommodatie. Neen, 
mevrouw Terwal, dat kan niet. Er is in de begroting afgesproken dat er € 500.000 per jaar 
opgebracht moet worden door het grondbedrijf. Dat betekent dat woningbouwproductie, 
waar dan ook in de gemeente Tynaarlo, in eerste instantie ten dienste moet komen aan 
het realiseren van deze grote taakstelling. De raad heeft zich destijds afgevraagd of dit 
bedrag niet veel te ambitieus was. De raad twijfelde eraan of dit wel haalbaar was. Als de 
opbrengst van de woningbouw geïnvesteerd wordt in een multifunctionele accommodatie, 
dan wordt het zeker niet gehaald. Het is een, te kort door de bocht redenering. In hoeverre 
moet er overigens gebouwd worden? Er is een structuurplan vastgesteld. Wethouder 
Kosmeijer heeft het nog nagezien. Er blijven ongeveer 50 tot 75 woningen over voor de 
komende jaren, voor de hele gemeente Tynaarlo voor wat betreft de kleine kernen. Er zal 
een afweging gemaakt moet worden. Als de raad zomaar een aantal woningen wil 
weggeven aan Zeijen en een aantal aan Yde - de Punt, dan ontstaat een lastige discussie. 
 
Mevrouw Terwal merkt op dat zij haar opmerking niet licht heeft gemaakt. Zij heeft 
gevraagd of deze mogelijkheid onderzoek verdient. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat mevrouw Terwal expliciet in de stukken heeft kunnen lezen 
dat op deze vraag in januari 2008 een antwoord van het college komt. Het betreft hier het 
tweesporenbeleid dat is voorgesteld voor Zeijen, voor wat betreft de eventuele 
woningbouwlocatie op het huidige voetbalveld, maar ook voor Yde - de Punt, voor de 
locatie Barenburg.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman herinnert zich dat het plan van Zeijen al vier jaar oud is. 
Eigenlijk stamt het al uit de tijd voordat het integraal accommodatiebeleid werd 
vastgesteld. Nu pas komt er een onderzoek naar woningbouw. Er moet creatief buiten de 
grenzen worden gedacht. Over de € 500.000 zei de wethouder dat dit bedrag in eerste 
instantie opgehoest moest worden. Waarom is de wethouder niet eerder buiten de grenzen 
gaan kijken. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat het college vanaf het begin al tegen de werkgroep 
heeft gezegd dat het geen haalbare kaart was. Het structuurplan was toen nog niet 
vastgesteld. In het structuurplan zitten een aantal belangrijke kaders. In de richting van de 
initiatiefgroep Zeijen is aangegeven, dat als men ten aanzien van Zeijen iets wilde, men 
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initiatieven zou kunnen ontplooien richting het structuurplan, om aantallen te realiseren. 
Die opening is geboden. Op dit moment acht de wethouder zich met handen en voeten 
gebonden aan de beleidskaders waarop wordt getoetst. Het college heeft gezegd dat het 
niet wordt uitgesloten. Er is toegezegd dat het onderzocht zal worden. De vraag is echter 
of de raad wel blij zal zijn als er in Zeijen nog weer een keer wordt uitgebreid. Er is ook 
vanuit de gemeenschap van Zeijen een wat kritischer geluid gekomen. Er zijn mensen die 
er kanttekeningen bij zetten. Mensen die er niet op voorhand gelukkig mee waren. Het is 
niet gezegd dat het geen succes kan worden. Het college heeft echter geadviseerd om het 
niet allemaal aan elkaar te verbinden, want dan loopt men het risico dat de raad zegt: ‘wat 
hebben we nu aan onze fiets hangen? Wij gaan hier over nadenken en neemt u het stuk 
maar terug’. De wethouder heeft, nu het in een keer zo scherp wordt gespeeld, ook 
overwogen het stuk terug te nemen. Op de hoorzitting tijdens Yde – de Punt is op 
hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Nu wordt het ineens weer scherp gespeeld. Het lijkt 
dan alsof er alleen maar bagger geproduceerd is. Als dat het geval is, neemt spreker het 
voorstel weer terug. Het betekent wel dat het hele traject dan wordt uitgesteld en er is juist 
afgesproken de burgemeester in 2011 een lintje te laten doorknippen bij de opening van 
een multifunctionele accommodatie. Dat kan men dan gevoeglijk vergeten. Het wordt een 
hele klus om te zorgen dat dit op tijd rondgebreid wordt. Op basis van de gehanteerde 
beleidskaders, is dit de minimale variant die vanuit de beleidsuitgangspunten 
gegarandeerd kan worden. In januari komt er een rapport over de mogelijke bouwlocatie in 
Zeijen. Dan kan worden bezien wat dat voor consequenties heeft op de verdere uitvoering. 
Het optuigen van een plan van eisen voor de multifunctionele accommodatie, kan dan nu 
gewoon in gang gezet worden. Het is uitermate jammer dat de tegenstellingen die er wel 
degelijk zijn, hier nu zo scherp worden neergelegd. Hierdoor dreigt de hele zaak uitgesteld 
te worden zodat 2011 niet wordt gehaald.  
 
Dan over de locatie Barenburg, Vanaf het moment dat deze locatie ter sprake is gekomen 
is geprobeerd overleg te voeren. Het was toen niet bekend dat Barenburg eventueel weg 
zou gaan. Het is voorzichtig gesondeerd. Want als men te enthousiast laat blijken dat de 
gemeente het wel wil hebben, gaat de kassa rinkelen. Het financiële plaatje wordt dan 
negatief. Onlangs is er ook weer een afspraak gemaakt met Barenburg om er verder over 
te spreken. Van de zijde van Barenburg is de afspraak afgezegd, vanwege het feit dat zij 
nog lang niet zover zijn. Er is door het college gezegd door te gaan op basis van de variant 
zoals vanavond is voorgelegd. Er wordt uitgegaan van een multifunctionele accommodatie 
op de bestaande locatie. Mocht er sprake zijn van Barenburg, dan vindt overleg plaats met 
de werkgroep en de gemeenschap. De vraag is dan of het zinvol is om uit te stellen zodat 
wij op een veel betere locatie terecht kunnen. Men weet dan waar men aan begint. Maar 
het is dan wel gegarandeerd dat de planontwikkeling, de uitwerking en de uitvoering verder 
kunnen.  
 
De heer Kloos kan een heel eind in het betoog van de wethouder meegaan. Hij gaat er 
vanuit dat veel zaken zijn doorgenomen. Maar in de nieuwsbrief wordt duidelijk 
aangegeven, dat het laatste bestuurlijke overleg heeft plaatsgevonden en dat men het op 
hoofdlijnen is eens geworden. Ook in het grote boekwerkje staat hetzelfde. Het lijkt de heer 
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Kloos echter, gezien de inbreng vanuit Zeijen en Yde – de Punt, dat er toch geen 
overeenstemming op hoofdlijnen is bereikt. Hij wil graag tekst en uitleg hierover. 
 

 Wethouder Kosmeijer zegt dat hij geen antwoord op deze vraag kan geven, want het heeft 
hem ook verbaasd.  
 
De heer Kloos stelt voor om het stuk te verdagen naar de laatste raadsvergadering van 
september zodat opnieuw met de verschillende groeperingen gesproken kan worden. Er 
kan dan tekst en uitleg worden gevraagd over hun inbreng. 
 
Mevrouw Terwal heeft een punt van orde. Zij wijst er op dat de twee agendapunten nu 
door elkaar lopen.  
 
De voorzitter antwoordt dat de besluitvorming met betrekking tot de twee agendapunten 
gescheiden zal plaatsvinden. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat inderdaad werd aangenomen dat op hoofdlijnen een 
akkoord was bereikt. Vervolgens ontving het college een stuk waarin deze aanname niet 
wordt bevestigd. Dit heeft hem ook verbaasd. Eerst ging men akkoord met de scheiding 
van de woningbouwontwikkeling en het ontstaan van een multifunctionele accommodatie. 
Nu komt men daar op terug. Dit valt te lezen in de brief van de projectgroep. Waarschijnlijk 
is hier sprake van voortschrijdend inzicht van de kant van de projectgroep. Dat is natuurlijk 
mogelijk. 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman heeft begrepen dat het een sterk uitgeklede 
multifunctionele accommodatie betreft. Dat mag toch wel een hoofdlijn worden genoemd. 
De projectgroep heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn.  
 
Wethouder Kosmeijer vindt het geen goed idee om de behandeling twee vergaderingen uit 
te stellen. Wat verwacht de raad dan van de wethouder? Als hij het mandaat krijgt om 100 
woningen te bouwen en als de opbrengst daarvan geïnvesteerd mag worden, dan ontstaat 
een heel andere situatie. Als de eerder geformuleerde beleidsuitgangspunten ter discussie 
worden gesteld, dan zullen niet alleen Yde – de Punt en Zeijen besproken moeten worden, 
maar dan zullen nog vele andere onderwerpen en dorpen op de agenda komen. Dan zal 
ook Schuilingsoord opnieuw besproken moeten worden. Ook Schuilingsoord heeft hoge 
ambities.  
 
De heer Pieters is zeer verbaasd dat het verschil tussen de uitgangspunten niet duidelijk is 
bij de verschillende groepen. Hoe kan een zo groot verschil van mening bestaan. Er is toch 
een beleidsplan met betrekking tot de MFA aan de groeperingen voorgelegd. Dan moet er 
toch duidelijkheid over zijn?  
 
Wethouder Kosmeijer moet concluderen dat het college ten aanzien van de 
beleidsuitgangspunten steeds helder en duidelijk is geweest. De ambities zijn hoger. 
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Daarom wil het college de minimale variant vaststellen en vervolgens kijken naar de 
functies in het MFA. Dit betreft de uitvoering, waarover gesproken gaat worden nadat dit 
plan is vastgesteld. De wethouder kan niet eerder met het bespreken van de functies aan 
de slag dan dat het plan door de raad is vastgesteld. Anders ontbreekt het kader.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman heeft begrepen dat de sportaccommodatie vernieuwd 
gaat worden op de huidige locatie. Maar er is juist overeengekomen de accommodatie te 
verplaatsen zodat er woningbouw kan plaatsvinden. Hoe zit dit nu? 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat het juist de kern is bij zowel Zeijen als Yde – de Punt, dat er 
vanuit de minimale variant wordt verder gewerkt. Dit betekent dat de kleedaccommodatie 
op de huidige locatie wordt gerealiseerd. In januari is dat nog niet klaar. Als op dat moment 
mocht blijken dat er mogelijkheden zijn om het sportveld te verplaatsen, dan kan het plan 
van eisen van de kantine c.q. kleedaccommodatie nog aangepast worden.  
 
De wethouder vervolgt zijn betoog en zegt dat het duidelijk is dat er scherpe debatten zijn 
gevoerd tussen het college en de verschillende groeperingen. Bij spreker is de indruk 
achtergebleven dat men het in grote lijnen eens was. De ambities en mogelijkheden 
verschilden echter van elkaar. De ambities van de beide groepen kunnen door het college 
niet worden waargemaakt. Er moeten zoveel mogelijk faciliteiten en activiteiten worden 
ondergebracht. Wethouder Kosmeijer heeft beide groeperingen verzocht met verregaande 
plannen te komen. Hij heeft ambitie en durf, maar er moet rekening mee worden gehouden 
dat een beperkt budget beschikbaar is. Daarom verzoekt hij de raad om het plan in 
concept vast te stellen, zodat de inspraakreactie er nog in kan worden meegenomen. Over 
zes of acht weken komt het stuk dan nog een keer op de agenda. Dan kan de discussie 
vanuit de minimale variant worden voortgezet.  
 
Mevrouw Van Gelder vraagt hoe de wethouder de beheersfunctie in Yde denkt op te 
lossen. 
 
Wethouder Kosmeijer geeft toe dat dit een punt van zorg is. Ten aanzien van Yde – de 
Punt is in de begroting van de gemeente nu nog sprake van een post ‘beheersfunctie’. 
Maar deze is met een asterix gemarkeerd. Op het moment dat zich een natuurlijke situatie 
voordoet, wordt dit stopgezet. Een voorbeeld is dat de beheerder er mee ophoudt, of dat er 
een MFA wordt gerealiseerd en er opnieuw over de beheersfunctie wordt nagedacht. Het 
kan niet zo zijn dat de sleutel van een MFA in een dorp onder de deurmat ligt. Dus er moet 
over worden nagedacht. Voordat de spade de grond in gaat, zal hierover een besluit 
moeten zijn genomen.  
 
De heer Pieters verzoekt de wethouder zijn vraag over de rechtspersoon nog te 
beantwoorden. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat er nog geen beslissing is genomen over de vorm waarin het 
MFA zal gaan functioneren. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. Hier wordt studie 
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naar gedaan en over nagedacht. Het kan worden ondergebracht bij de gemeente, maar 
onderbrengen bij een woningcorporatie kan ook een oplossing zijn. Een 
dorpsgemeenschap kan het ook zelf doen. TRIAS is ook een mogelijkheid. Er is dus nog 
geen keuze gemaakt. Dit moet gebeuren voordat er een spade de grond in gaat.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
Mevrouw Barents komt terug op de toezegging van de wethouder dat voordat de eerste 
spade de grond ingaat, er duidelijkheid zal komen over een beheerder. Daar is zij blij mee. 
Zij wil verder benadrukken dat er bij de projectgroep ook sprake is van een behoorlijke 
druk omdat de school erg slecht is. Daarom hoopt zij dat 2010 haalbaar is. Het dorp is zeer 
afhankelijk van de plannen en stelt daarom prijs op besluitvorming. Ten aanzien van 
slechte communicatie heeft zij een goed voorbeeld. Deze avond heeft zij vernomen dat 
Barenburg niet doorgaat. Zij had het graag eerder geweten, want dan had het vanavond 
niet ter sprake gebracht hoeven te worden. Zij vindt dit een sterk staaltje van slechte 
communicatie. Wat de woningbouw betreft, bedoelt de projectgroep dat als het Barenburg 
zou zijn geworden, er sprake zou zijn van een enorm gat in Yde waar iets gebouwd zou 
kunnen worden. Villa’s of starterswoningen. Deze punten zijn in elke bespreking met de 
gemeente genoemd. Ze zijn niet nieuw. Bij iedere bespreking zijn precies dezelfde 
kritiekpunten benoemd en besproken, die mevrouw Barents vanavond naar voren heeft 
gebracht. Verbazing van de wethouder hierover is dus niet op zijn plaats.  
 
De heer Kloos dankt wethouder Kosmeijer voor zijn bijdrage. Alles gehoord hebbende lijkt 
het hem raadzaam om de behandeling van de agendapunten een maand aan te houden. 
De fractie is er geen voorstander van om vanavond in te stemmen met het voorstel.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman geeft aan dat zij voor wat betreft agendapunt 19, Yde – 
de Punt, hoopt dat de wethouder zijn toezeggingen met betrekking tot beheer en 
verbetering van communicatie, nakomt. Wat Zeijen betreft, heeft de wethouder gezegd dat 
er wel wat rek in zat. De fractie is echter van mening dat het plan op dit moment 
onvoldoende draagvlak heeft. Daarom moet het niet de inspraak ingaan. Er zal opnieuw 
met de initiatiefgroep en de bewoners van Zeijen gesproken moeten worden. 
 
Mevrouw Brinkman zegt dat de PvdA/fractie akkoord is met het Yde – de Punt 
accommodatiebeleidsplan. Het plan van Zeijen kan wat de fractie betreft in de inspraak. 
Het ambitieniveau van de gemeenschap ligt hoger dan dat van de gemeente. Dit zal zo 
blijven. Als het agendapunt wordt verdaagd zal dit niet veranderen. In de uitwerking kan 
immers best nog het een en ander besproken worden. 
 
De bijdrage van het college heeft de heer Rietkerk veel meer helderheid verschaft. De 
beleidskaders en de beperkingen die deze opleggen, zijn nu heel helder uitgesproken. Het 
is duidelijk dat er een aantal onmogelijkheden zijn en dat woningbouw heel erg gevoelig 
ligt. GroenLinks is niet op voorhand voorstander van woningbouw in de kleine kernen. 
Maar alle gegevens moeten eerst duidelijk zijn, voordat een standpunt kan worden 
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ingenomen. Pas vanavond is heel duidelijk geworden dat de plannen van Zeijen en Yde – 
de Punt de minimale variant zijn. Er wordt dus de komende tijd gewerkt aan plannen om 
die minimale variant verder uit te breiden. Deze avond is ook duidelijk geworden dat er 
binnen de twee dorpen flinke ambities leven. De fractie kan akkoord gaan met de volgende 
stappen op basis van de gegeven antwoorden. 
 
Mevrouw Van Gelder geeft aan dat de fractie, voor wat betreft Yde – de Punt, indachtig de 
toezegging van de wethouder over het beheer, kan instemmen met het gevraagde besluit. 
Voor wat betreft Zeijen, hoopt de fractie dat er een betere communicatie tot stand gebracht 
kan worden. Het CDA is niet tegen woningbouw in Zeijen en de kleine kernen. Wat dat 
betreft is spreekster benieuwd wat er uit het onderzoek gaat komen. Met het gevraagde 
besluit kan de fractie instemmen. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat de fractie instemt met het gevraagde besluit voor wat betreft Yde 
– de Punt. Gemeentebelangen had wel wat kritiekpuntjes, die ook verwoord zijn door de 
inspreekster. De wethouder heeft hierover toezeggingen gedaan en de fractie is hiermee 
tevreden. Zij is van mening dat de gehele uitvoering onder strakke regie moet gebeuren. 
Dan kan de tijdsplanning worden gehaald. Hopelijk houdt het colllege de tijdsplanning 
goed in de gaten. 
Mevrouw Terwal vindt Zeijen toch een wat ander verhaal. Het plan moet berusten op goed 
samenspel en vertrouwen. Daar is absoluut geen sprake van. Dat de ambities van de 
initiatiefgroep hoger zijn dan van de gemeente, dat kan zo zijn. Maar er is geen vertrouwen 
en het college zal daar hard aan moeten werken voordat dit plan succesvol kan worden. 
Ook gezien het onderzoek dat nog loopt over de woningbouw, verzoek zij het college dit 
plan nog niet vrij te geven voor de inspraak. 
 
De heer Hoogenboom van de ChristenUnie is erg tevreden met de inhoud van het betoog 
van de wethouder. Het was helder, duidelijk en strak. Hij heeft gelijk als hij zegt dat hij zich 
aan de beleidsuitgangspunten moet houden. Desondanks betreurt spreker het dat er 
zoveel onvrede en onbegrip is over de plannen. In Zeijen is toch iets niet goed gegaan. De 
heer Hoogenboom betreurt dat. Men moet er voor waken om verwachtingen te wekken ten 
aanzien van de woningbouw. Er is een structuurplan en een woonplan. Er kan niet veel en 
daar is de wethouder duidelijk in geweest. De heer Hoogenboom verzoekt een ieder om 
helder te zijn en geen illusies te laten bestaan. Aan zeepbellen heeft niemand iets. De 
fractie is akkoord met Yde – de Punt en ook met Zeijen. 
 
De heer Pieters deelt mee dat de VVD-fractie akkoord gaat met Yde – de Punt. Voor wat 
betreft Zeijen wil de fractie het college vragen om toch te proberen wat eenduidigheid over 
de op te richten MFA te bereiken. Draagvlak vanuit de gemeente vindt de heer Pieters 
noodzakelijk voor de realisatie ervan. Draagvlak lijkt op dit moment heel ver weg. De 
fractie gaat wel akkoord met het voorstel.  
 
Wethouder Kosmeijer wil nog reageren op de opmerking van de inspreekster over de 
afzegging van Barenburg. Zij noemde dit als voorbeeld van slechte communicatie. Het 
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gesprek is echter pas op 23 augustus afgezegd. Er is dus nauwelijks tijd geweest om dit te 
communiceren.  
Verder zegt de wethouder de raad in ieder geval toe om in het vervolg nog helderder te 
communiceren. Men moet ‘on speaking terms’ blijven en er zal worden gezocht naar 
datgene wat het beste is voor de gemeenschap binnen de mogelijkheden die er zijn. 
 
De voorzitter constateert met betrekking tot agendapunt 18, ‘Integraal 
Accommodatiebeleidsplan Zeijen vaststellen en vrijgeven voor inspraak’, dat de fracties 
van Leefbaar Tynaarlo, D’66 en Gemeentebelangen tegen het voorstel zijn. De fracties 
van de PvdA, Groenlinks, CDA, ChristenUnie en VVD zijn voor het voorstel. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 10 juli 2007 besloten. 
 
Met betrekking tot agendapunt 19, ‘het vaststellen van het Integraal 
Accommodatiebeleidsplan Yde – de Punt’, stelt de voorzitter vast dat alle fracties, met 
uitzondering van Leefbaar Tynaarlo, voor het voorstel zijn. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 7 augustus 2007 besloten.  
 

  
7. Controleprotocol Jaarrekening 2007 en extra accenten gemeenteraad voor controle 

jaarrekening 2007 
 
Zonder aantekening of hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus 2007 besloten. 
 
 

8. Vaststelling ‘herziening bestemmingsplan Ter Borch ex artikel 30 WRO’ 
 
Zonder aantekening of hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouder d.d. 7 augustus 2007 besloten. 
 

9. Vaststellen facetbestemmingsplan ‘Noordbergingsgebieden Onnen- en Oostpolder, polder 
Lappenvoort en Polder Oosterland’ 
 
De heer Kalk zegt dat dit een zeer omvangrijk onderwerp betreft. Het speelt in meerdere 
gebieden van de gemeente. Spreker heeft een kopie gemaakt van de nota met 
zienswijzen. Met name op pagina 16, gaat het om het gecontroleerd binnenlaten van 
boezemwater. De beantwoording stelt de heer Kalk niet gerust en hij vraagt zich af hoe de 
controle plaatsvindt. Daarom verzoekt hij hierover wat meer duidelijkheid te geven. Er zijn 
namelijk veel mensen voor wie dit zeer belangrijk is. Op bladzijde 26 van de nota 
Zienswijzen wordt uitvoerig ingegaan op de problematiek van het rioolwater. Er wordt naar 
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aanleiding van bezwaren aangegeven, dat het mogelijk is het binnenkomen van rioolwater 
door verdunning op te lossen. De heer Kalk vraagt zich echter af of dit wel voldoende is 
gecheckt. Als er sprake is van een zeer hoge waterstand, gaat het wel om een zeer 
extreme situatie. Mocht deze langer aanhouden dan twee dagen, wat heeft dit dan voor 
permanent effect op fauna en flora? Voorts wordt op pagina 26 uitvoerig ingegaan op de 
positie van veehouders en het drinken van vervuild oppervlaktewater. Ook daarvan denkt 
spreker dat het heel gemakkelijk is op te schrijven, dat enige vorm van vervuiling 
acceptabel is binnen de gestelde voorwaarden. Maar vervolgens wordt gezegd dat als het 
niet goed werkt, men een schadeclaim kan indienen, maar dan is de boer al in de 
problemen geraakt. Tenslotte wordt er vrij gemakkelijk omgegaan met het ophogen van 
dijken. Er wordt gesproken over verschillen van 40 tot 90 centimeter. Maar als het gaat om 
het zicht vanuit een woongelegenheid kan 50 centimeter verschil heel veel uitmaken. De 
heer Kalk vraagt zich af, of in het algemeen zo zeker gesteld kan worden dat het uitzicht 
niet zal worden aangetast.  
 
De heer Meerman heeft eveneens een vraag over de riooloverstort. Meerdere personen 
hebben hierover hun zorgen uitgesproken. Het betreft vooral het riooloverstort bij Eelde. Er 
is een tijdelijke situatie gecreëerd en er wordt aan een definitieve oplossing gewerkt. Er zou 
echter heel veel zorg kunnen worden weggenomen, als zou worden aangegeven op welke 
termijn dit zijn beslag zal gaan vinden. 
 
De heer Brink geeft aan dat de vragen van de fractie van Gemeentebelangen gedeeltelijk 
overeenkomen met die van de PvdA over het onder water laten lopen van de polders. De 
fractie heeft zorgen over de bewoordingen die worden gebezigd. Er wordt bijvoorbeeld 
gesproken over een noodbergingsgebied en over waterberging. Het schijnt dat in het 
Drentse deel de term ‘noodberging’ niet voorkomt. Het is overgenomen uit de Groningse 
staten. De heer Brink heeft geprobeerd te achterhalen wat de term precies inhoudt. Hij 
verzoekt het college hem duidelijk te maken wat het verschil is tussen noodberging en 
waterberging. Dit in relatie tot het verschil in hoogte van oppervlaktewater en de juridische 
consequentie daarvan. 
 
De heer Stel geeft aan dat er een goede communicatie moet zijn tussen de partijen. Het is 
namelijk een heel complex gebeuren. Er zijn twee gemeenten bij betrokken en twee 
provincies. Vervolgens is er ook nog een waterschap bij betrokken. Spreker adviseert goed 
te communiceren. Ook voor wat betreft de kwaliteit van het water. De fractie wil evenals de 
heer Meerman weten op welke termijn een en ander gerealiseerd wordt.  
 
Wethouder Assies zegt dat de vragen met name betrekking hebben op het thema water en 
minder op de bestemmingsplanprocedure. Hij wil toch proberen de meeste vragen te 
beantwoorden. Men moet beseffen dat, als een gebied wordt aangemerkt voor 
waterberging, de eigenaren in het gebied niet staan te juichen. Dat is ook heel reëel. De 
eigenaren zullen altijd hun vraagtekens blijven houden. Het voelt niet goed voor hen. Ze 
hebben een stuk grond en iemand anders kan beslissen om het onder water te zetten. Dan 
kunnen er nog zulke mooie vergoedingsregelingen zijn, uiteindelijk levert het toch overlast 
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en misschien problemen op. Maar goed, op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo 
zijn er op meerdere terreinen gebieden aangewezen om die bergingscapaciteit te 
vergroten. Alles rond het Zuiderlaardermeer; Eelde/Peizermade en de ook de 
Lappenvoortpolder. Dan het verschil tussen noodberging en waterberging. Noodberging 
houdt in, dat het één keer in de zoveel jaar nodig kan zijn. Dat overkomt men. Daarvoor 
zijn allerlei schaderegelingen. Uiteindelijk zijn het de instanties, met name het waterschap 
en provinciale overheden die bepalen of het wel of niet gebeurt. Waterberging betekent 
ruimte geven aan het water in het kader van een natuurlijke situatie. Dat gebeurt als de 
eigendomspositie iets minder ingewikkeld ligt dan in de Lappenvoortpolder. In de 
Lappenvoortpolder is sprake van heel veel particulieren. Bij Eelde/Peizermade wordt er 
naar gestreefd dat natuurbeheerorganisaties de beherende instanties zijn. Hiermee kunnen 
heldere afspraken gemaakt worden ten aanzien van de permanente hoogte van het water 
en de bergingscapaciteit. Ten aanzien van de Lappenvoortpolder is het zo dat de 
gemeente door de noordbergingscapaciteit die ingericht is, kan garanderen dat de 90% 
opgave niet alleen nu wordt gehaald, maar ook in de toekomst. Er is een nieuw plan voor 
Eelde/Paterswolde gemaakt. Daarin worden de definitieve maatregelen vastgesteld om het 
permanent te krijgen en de noodberging af te kunnen bouwen. De gemeente krijgt circa 
twee jaar van het Waterschap om het te realiseren en de noodberging af te kunnen 
bouwen. Er moeten maatregelen worden geïmplementeerd in Eelde/Paterswolde om aan 
de 90% norm te voldoen. Dat is een heel hoge opgave en het vraagt een forse investering, 
ook van de gemeenschap. Normaal gesproken is het zo, dat de meeste gemeenten 
gehouden zijn aan een basisinspanning. Dit is 50% vermindering van het overstort. De 
gemeente Tynaarlo moet 90% realiseren. Dat is fors. Aan beide kanten van 
Eelde/Paterswolde moet dat worden gehaald. Daarvoor is het plan ontwikkeld. Er is vier 
jaar voor uitgetrokken om dit te realiseren. Dat is het spanningsveld. De plannen zijn 
getoetst door het waterschap. Het waterschap is van mening dat de plannen voldoen aan 
hun toetsingscritiera. Het waterschap moet bewaken dat de gemeente Tynaarlo zich houdt 
aan de normen en dat wordt voorkomen dat particulieren last krijgen van overstortsituaties 
die het milieu in die omgeving aantasten. Het college denkt dat door de noodmaatregelen 
en de permanente maatregelen die de komende jaren zullen worden genomen, de 
Lappenvoortpolder als het ware de hoogste graad van bescherming geboden kan worden 
die reëel is binnen de huidige regelgeving. 100% waarborg bestaat helaas niet. Daarin 
moet de wethouder eerlijk zijn. Er zullen altijd calamiteiten blijven. Tot dusver zijn deze de 
gemeente Tynaarlo gelukkig bespaard gebleven. In Limburg is het bijvoorbeeld uit de hand 
gelopen, maar het college denkt dat voor Tynaarlo het maximale wordt gedaan en het 
waterschap is het hier mee eens.  
Dan de kades. In een bestemmingsplan worden de marges aangegeven. Dat kan niet 
anders. Op basis van voortschrijdend inzicht zullen kades misschien moeten worden 
aangepast. Maar mocht een kade dusdanig hoog worden dat het consequenties heeft voor 
aanwonenden, dan komen andere schademaatregelen aan de orde, zoals de bekende 
planschade. Dat is niet anders. Er wordt gestreefd naar het laagst mogelijke niveau, maar 
als de tijden veranderen en de waterstanden hoger worden, zal men zich moeten 
aanpassen. In het bestemmingsplan zal deze marge moeten worden aangegeven, anders 
moet iedere keer als er een verhoging moet worden doorgevoerd, een nieuw 
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bestemmingsplan worden gemaakt. Dat is ook een beetje teveel van het goede. Er worden 
marges aangegeven, maar er wordt gestreefd naar zo laag mogelijke kades. Niet onnodig 
hoog, maar wel binnen de veiligheidsnormen.  
Hetzelfde geldt voor het inlaten van boezemwater. Het waterschap is de instantie die 
uiteindelijk bepaalt wanneer het gebeurt. De gemeente bepaalt het niet. De waterschappen 
zullen er zeer zorgvuldig mee omgaan en de belangen van de eigenaren worden goed in 
de gaten gehouden. 
 
Zonder aantekening of hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2007 besloten. 
 

11. Overheveling Dagmavo – Paterswolde van Welzijn naar Grondbedrijf 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman vraagt of het college plannen heeft voor het gebied. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman vraagt welke plannen. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat mevrouw Van den Berg - Huisman hierover in het verleden 
ook vragen heeft gesteld. Zij weet daarom dat er een herstructurering van Nieuwe Akkers 
aan de orde is. De Dagmavo ligt precies in de Nieuwe Akkers.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman geeft aan dat de raad al jaren op plannen wacht. Zij is 
dus erg benieuwd. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 17 juli 2007 besloten.  
 

12. Nevenvestiging KEGG op terrein van stichting De Brink 
 
De heer Hoogenboom heeft een vraag over het eenmalig beschikbaar stellen van 
€ 104.000 voor de eerste inrichting meubilair/OLP. Hij heeft uit de stukken begrepen dat 
voor deze school € 50.000 op jaarbasis wordt verkregen uit het gemeentefonds. De 
€ 50.000 gaat ook op aan huur voor De Brink. Is het dan niet reëel dat die inrichtingskosten 
voor meubilair ook uit de opbrengsten vanuit het gemeentefonds worden betaald, waardoor 
de huur van De Brink lager zou moeten zijn.  
 
Wethouder Frieling antwoordt dat het feit dat het niet zo is opgeschreven, aangeeft dat het 
niet de uitkomst is geweest van de bespreking tussen de drie partijen. In de voorfase is de 
optie die de heer Hoogenboom aandraagt onderzocht. Het was een voor de hand liggende 
variant en daarom is er onderzoek naar gedaan. Er is echter geen draagvlak bij de partijen 
voor gevonden. De uitkomst is, gelet op de gang van zaken tijdens de besprekingen, het 
maximaal haalbare. Het is een kwestie van onderhandelen. Van beide kanten is er water 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 28 augustus 2007                                                                                        blz. 21 van 39 
 

gemeente Tynaarlo 
 

bij de wijn gedaan, in die zin dat er op de kosten van de eerste inrichting behoorlijke 
concessies zijn gedaan.  
 
Vervolgens wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van 
het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2007 besloten.  
 

13. Instellen krediet n.a.v. Rijkssubsidie Brede Scholen 
 
Er wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2007 besloten. 
 

14. Onttrekking aan openbaar verkeer gedeelte Handelsweg Tynaarlo 
 
Er wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 10 april 2007 besloten. 
 

15. Gewijzigde planschaderegelgeving 
 
De heer Van Mombergen zegt dat een drempelbedrag laag moet zijn om voor alle 
bevolkingsgroepen toegankelijk te zijn. Leefbaar Tynaarlo staat voor alle 
bevolkingsgroepen. Daarom stelt de fractie voor om het drempelbedrag te verlagen naar 
€ 200. 
 
De heer Kremers zegt dat de fractie heeft gesproken over het voorstel van Leefbaar 
Tynaarlo om het drempelbedrag naar beneden toe bij te stellen. De fractie is echter van 
mening dat € 300 een keurig bedrag is en dat dit bedrag kan worden gehandhaafd. 
 
De heer Brink geeft aan dat Gemeentebelangen zich op hetzelfde standpunt stelt. 
 
De heer Stel deelt mee dat de VVD-fractie vindt dat een drempelbedrag van € 300 niet te 
hoog is. 
 
Mevrouw Zuiker van Groenlinks sluit zich bij deze woorden aan. 
 
De voorzitter stelt vast dat er geen steun is voor het voorstel van Leefbaar Tynaarlo om het 
drempelbedrag te verlagen.  
 
De heer Van Mombergen antwoordt dat hij zijn best heeft gedaan voor bepaalde 
bevolkingsgroepen. Het is niet gelukt. Hij legt zich hierbij neer. 
 
Met de aantekening dat Leefbaar Tynaarlo instemt met uitzondering van het gedeelte 
betreffende de € 300, wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders besloten.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 28 augustus 2007                                                                                        blz. 22 van 39 
 

gemeente Tynaarlo 
 

16. Jaarrekening 2006 GGD Drenthe 
 
Er wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2007 besloten. 
 

17. Opheffen Gemeenschappelijke regeling GGD Noord en Midden Drenthe 
 
Er wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2007 besloten. 
 

18. Integraal Accomodatieplan Zeijen (concept vaststellen en vrijgeven voor inspraak 
 
Dit onderwerp werd reeds bij agendapunt 6 behandeld. 
 

19. Integraal accomodatieplan Yde – de Punt (vaststelling) 
 
Dit onderwerp werd reeds bij agendapunt 6 behandeld. 
 

10. Krediet voor locatieontwikkeling Groote Veen in Eelde 
 
De heer Stel zegt dat de gemeente Tynaarlo voor een actieve grondpolitiek is. Dit betekent 
dat er ook risico’s genomen moeten worden. De VVD-fractie accepteert deze risico’s. In de 
achterliggende stukken heeft de fractie echter gelezen dat er toch twijfels zijn over de 
aankoop van alle gronden betreffende het plangebied. Is deze interpretatie juist? Als het 
juist is, betekent het dat een fors gedeelte van de grond niet in gebruik kan worden 
genomen voor bebouwing, met alle financiële consequenties van dien. 
 
Mevrouw Van den Berg – Huisman is van mening dat er veel geld wordt gevraagd. Het is 
goed dat er een startnotitie is waarin duidelijk wordt gemaakt waarom dit geld gevraagd 
wordt. De fractie van D’66 heeft er enkele vragen over. Volgens het structuurplan is de 
afspraak gemaakt dat er 150 woningen gerealiseerd zouden worden. In de startnotitie is 
echter sprake van 266 woningen. Verder was de afspraak, vastgelegd in het structuurplan, 
dat landschap, natuur en milieu verweven zou worden. Spreekster vindt hiervan in het plan 
weinig terug. Verder zou de fractie er niet voor gekozen hebben om het ‘de mooiste wijk 
van Nederland’ te noemen. Men moet wel reëel blijven in de gemeente Tynaarlo. Ook heeft 
de fractie nog een opmerking over de waterkansenkaart. Hieraan zijn maatschappelijke 
kosten verbonden omdat er het nodige moet gebeuren. Er moet aan de noordzijde van het 
gebied een waterberging komen. Het lijkt haar reëel om daar toch rekening mee te houden. 
Dan nog het vliegveld. Er is sprake van een rapport van het Milieu en Natuurplanbureau. 
Het rapport gaat over de regelgeving van burgerluchthavens in 2005. In het rapport staat 
een kaart en deze goed bekijkend, kan worden geconcludeerd dat het gebied in een 
risicogebied ligt. Het college schrijft dat het vliegveld er helemaal niet toe doet. Het lijkt 
mevrouw Van den Berg echter toch wel goed om dit van te voren te weten. Wat 
geluidscontouren betreft is er geen probleem, maar het ligt wel in een risicogebied. Het is 
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toch niet de bedoeling dat bewoners te maken krijgen met een groepsrisico.  
 
De heer Hoogenboom merkt op dat het er even op leek dat een beslissing voor een krediet 
van € 5.300.000 zou worden genomen onder de ‘akkoord/kort bespreken agenda’. Hij is blij 
dat het is overgeplaatst naar de ‘te bespreken agenda’, want het is toch wel een groot 
bedrag. Het krediet wordt nu ter beschikking gesteld, maar er wordt nog niet gebouwd. 
Waar blijft de rente van het bedrag, zo vraagt hij zich af. Rente van reserves komt ten 
gunste van de Algemene Dienst. En nu? 
 
De heer Kraayenbrink heeft begrepen dat het één van de mooiste wijken van de wijde 
omtrek moet worden. Dat lijkt hem een omschrijving die meer van toepassing is op 
Vinexwijken rond Amsterdam, Utrecht en Zwolle. Maar in Tynaarlo hoort deze omschrijving 
niet thuis. Het zou een wijk voor mensen moeten worden. Het is een wijk van 260 
woningen en wederom niet in eerste instantie voor inwoners van Tynaarlo gebouwd. 
Spreker verwijst naar de volgende passage: “de komende decennia worden in de regio 
Assen en Groningen veel plannen en projecten’ gerealiseerd. Dit naast de uitbreiding van 
Vries-Oost, welke op dezelfde basis is gestoeld, namelijk grotendeels voor de uitgifte aan 
Assenaren. Dit is vernietiging van groene ruimte, voornamelijk voor mensen uit andere 
gemeenten. De fractie van Leefbaar Tynaarlo is niet tegen de locatie. Maar de fractie is wel 
tegen de manier waarop dit gerealiseerd gaat worden. Er wordt een wijk uit de grond 
gestampt, waar men op korte termijn hooguit 10 tot 20% aan Eeldenaren zal kwijtraken, of 
misschien ook nog wel wat aan inwoners van Tynaarlo. De rest zal wederom worden bezet 
door inwoners uit Groningen en Assen.  
 
De heer Stel interrumpeert en vraagt waar de heer Kraayenbrink zijn gegevens op baseert. 
 
De heer Kraayenbrink verzoekt zijn verhaal te mogen afmaken. Hij komt straks op deze 
vraag terug. 
 
De heer Kraayenbrink vervolgt zijn betoog en zegt dat als een Eeldenaar na enkele jaren 
wil bouwen, dit niet mogelijk is omdat de grond is uitgegeven aan mensen uit andere 
gemeenten. De fractie van Leefbaar Tynaarlo wil daarom vraaggestuurde uitgifte aan 
Eeldenaren en inwoners van de gemeente Tynaarlo. De gemeente heeft de grond in zijn 
bezit en geeft deze, kavel voor kavel uit aan inwoners van de gemeente, die hierom 
verzoeken. Hierdoor ontstaat tevens een goed inzicht in wat er nu werkelijk nodig is voor 
de inwoners van de gemeente Tynaarlo. De inwoners van de gemeente Tynaarlo zijn zelf 
verstandig genoeg om te bouwen op een manier die voldoet aan de huidige bouwnorm. Ze 
mogen hun eigen aannemer nemen en bouwen binnen de gestelde kaders. Op deze wijze 
gaat de grond zeer efficiënt naar inwoners welke hier het meeste recht op hebben. Dat zijn 
de inwoners uit Eelde en de gemeente Tynaarlo. Een sociale woningbouwcomponent zou 
eventueel gerealiseerd kunnen worden met behulp van de stichting Eelderwoningbouw en 
de Woonborg. Wederom ziet men hier het bekende scenario opduiken. De gemeente heeft 
maar een beperkte hoeveelheid grond in gebruik van grondonteigening. De fractie van 
Leeftbaar Tynaarlo is hier natuurlijk erg op tegen. De eigenaren zijn vast gewaarschuwd. 
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Met de huidige opzet en bouw kan de fractie in ieder geval niet instemmen. De fractie zal 
op dit moment ook niet akkoord gaan met de verschuiving van de rode contourlijn die nog 
met de provincie moet worden afgesproken. Leefbaar Tynaarlo is er van overtuigd dat de 
werkelijke vraag van inwoners uit Eelde veel lager is dan het ambitieniveau van het aantal 
woningen dat hier momenteel aan ten grondslag ligt. 
 
De heer Stel heef tot het einde van het betoog gewacht in de hoop dat hij een antwoord op 
zijn eerdere vraag zou krijgen. Maar dit is niet het geval. Spreker heeft uit de stukken 
geconstateerd dat er voor de woningbouwstichting, voor de middengroep en voor het 
hogere segment gebouwd gaat worden. Iedere groep eenderde. Het neemt niet weg dat de 
woningen van de woningcorporaties kwalitatief goed moeten zijn. Het is heel waarschijnlijk 
dat ook de huurders in een kwalitatief goede woonwijk willen wonen. Daarom begrijpt de 
heer Stel de argumentatie van de heer Kraayenbrink niet. 
 
De heer Kraayenbrink zegt dat de situatie in Ter Borch illustreert wat hij bedoelt te zeggen. 
Ook daar zijn bijna alle woningen naar mensen buiten Eelde gegaan. Ook in 
Zuidlaarderveen is dit het geval. Als een wijk in één keer in zijn geheel wordt gerealiseerd 
ontstaat er vernietiging van groen, want er komen dan heel veel mensen van buitenaf op 
af.  
 
De heer Stel vraagt wat er op tegen is als er mensen van buitenaf komen. 
 
De heer Kraayenbrink antwoordt dat er niets op mensen van buitenaf is. Integendeel. Maar 
nieuwbouw is voor mensen uit Tynaarlo eerst. De huizen die daardoor vrij komen zijn dan 
prima geschikt voor mensen van buitenaf. De gemeente moet de regie houden over de 
uitgave van nieuwe kavels. Zo wordt vernietiging van groen voorkomen.  
 
De heer Stel is van mening dat als eenderde deel van de woningen bestemt is voor 
huurders van de woningbouwcorporaties, er tegemoet wordt gekomen aan de inwoners 
van de eigen gemeente. Hij vindt de argumentatie van de heer Kraayenbrink niet sterk. 
 
Mevrouw Terwal heeft een aanvulling. De behoefte aan nieuwbouwwoningen wordt 
gedistilleerd uit het vastgestelde woonplan. De aannames komen uit het woonplan. 
 
Mevrouw Zuiker wil graag van de heer Kraayenbrink weten waarom mensen uit Eelde 
voorrang moeten hebben. Ze kunnen toch gewoon een kavel kopen. 
 
De heer Kraayenbrink antwoordt dat mensen uit Eelde inderdaad een kavel kunnen kopen, 
maar als de wijk in één keer wordt volgebouwd, zijn er maar een aantal mensen uit Eelde 
in staat een kavel te kopen. Als pas over vijf jaar weer nieuwe mensen uit Eelde in staat 
zijn een kavel te kopen, is er niets meer over omdat de rest is ingenomen door mensen van 
buitenaf. Daarom is het beter om de kavels gefaseerd over de komende jaren uit te geven. 
Dan is er voor iedere Eeldenaar, de komende tien of vijftien jaar, altijd een kavel te koop. 
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Mevrouw Zuiker zegt dat de GroenLinks-fractie met betrekking tot de plannen voor het 
Groote Veen, tevreden is met het duurzame karakter ervan. De ambities zijn hoog. Dat is al 
genoemd. De nieuwe woonwijk moet zich kunnen meten met de beste en mooiste van 
Nederland. De fractie is erg blij dat eenderde van de woningen bestemd is voor mensen 
met een laag inkomen. Dat is een belangrijk aspect. Wel hoopt GroenLinks dat er in de 
uitwerking van de plannen vastgehouden zal worden aan dit hoge percentage sociale 
woningbouw. Het zou jammer zijn als later blijkt dat de plannen te ambitieus zijn geweest. 
Ten tweede wil spreekster van het college weten hoeveel woningen er nu worden gepland. 
Gaat het om minimaal 150 en maximaal 266 woningen? Graag een toelichting hierop. 
Verder is het opvallend dat de geluidscontouren van twee bedrijven en twee wegen wel in 
de startnotitie worden genoemd, maar de geluidscontour van het vliegveld niet. In het 
stedenbouwkundige programma van eisen verwacht de fractie daarom wel een onderzoek 
naar de hinder die bewoners, van het vliegveld en de eventuele baanverlening kunnen 
ondervinden.  
 
Wethouder Frieling zegt dat raadsvergaderingen altijd de mooiste momenten zijn voor een 
lid van het college omdat de verbazing dan soms keihard toeslaat. Spreker had hier erg 
veel last bij de eerste opmerking van mevrouw Van den Berg - Huisman die vindt dat de 
gemeente geen hoge ambities mag hebben. De gemeente kiest voor de hoogste kwaliteit 
bij alles. Wat wil men nog meer? 
Wethouder Frieling vindt de wijze waarop iets wordt verwoord weinig relevant voor het 
eindresultaat. Het college laat zijn ambitie dus ook niet bederven door de bijdrage van 
Mevrouw Van den Berg - Huisman.  
Voor wat betreft de risico’s die samenhangen met actieve grondpolitiek, toegespitst op 
deze locatie, zegt spreker dat er inderdaad uit de bewoordingen in betreffende stukken 
geconcludeerd kan worden dat het college hierover wat somber is. Maar de somberheid 
heeft intussen plaatsgemaakt voor een redelijk gefundeerd optimisme. Er is van het 
plangebied van om en nabij 18 hectare bijna een derde onherroepelijk in eigendom 
verworven. Er is voor een even groot deel reëel zicht op verwerving. Dan blijft ongeveer 
eenderde over, waar wat diepgaander over doorgesproken zal moeten worden. Dit zijn wat 
ingewikkelder verwervingen. Ingewikkelder op verschillende terreinen. Over de achtergrond 
hiervan wil spreker omwille van onderhandelingen die nog moeten plaatsvinden, niet in 
detail treden. Het is beslist niet zo dat men zich op een dood spoor bevindt voor wat betreft 
essentiële verwervingen voor dit plan. Vooralsnog gaat het college er vanuit dat er goede 
redenen zijn om aan te nemen dat het binnen de noodzakelijke termijn tot verwerving zal 
komen. Dan het aantal woningen. In het structuurplan wordt inderdaad een aantal van 150 
woningen genoemd. De startnotitie gaat van een aanmerkelijk hoger aantal uit. Daarnaast 
is er een exploitatieverkenning om te bepalen of en in hoeverre het plan haalbaar mag 
worden geacht, uit financieel economische invalshoek. In deze fase wordt uitgegaan van 
bepaalde premissen, die een indicatie moeten geven of het uit financieel economisch 
oogpunt verantwoord is om hiermee door te gaan. Dit leidt tot de conclusie dat 150 niet 
genoeg is en dat er van een hoger aantal moet worden uitgegaan. Dan is er een reële 
mogelijkheid om dit sluitend, dan wel met winst te exploiteren. In de startnotitie staat 
duidelijk dat het nog de bedoeling is om de komende tijd te starten met voorbereidingen 
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voor een stedenbouwkundig plan. Er komt een stedenbouwkundige invulling waarin de 
verkenningen plaatsvinden van wat er nu precies moet komen, hoe en met welke 
dichtheden, met welke invulling en aankleding en met welke kwaliteit. Daarvoor wordt een 
heel traject aangekondigd. Als de raad vanavond instemt met de kredietverlening zal er op 
korte termijn door collega wethouder Kosmeijer mee worden gestart in een interactief 
proces.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman vraagt waarom het allemaal zo duur wordt. Er is nogal 
een groot verschil tussen 150 en 266.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hieraan een zeker voortschrijdend inzicht ten 
grondslag ligt omdat er, sinds het structuurplan is geschreven, met veel meer intensiteit 
naar deze locatie en de mogelijkheden ervan is gekeken. Dan is het natuurlijk ook niet de 
bedoeling dat dit blijft liggen. Naast de woningen wordt ook nog een MFA gerealiseerd. 
Daarvoor is ook ruimte gereserveerd en daarnaast is er sprake van een gemiddelde 
kavelgrootte van 400 vierkante meter. Dat is een gemiddelde. Bij de goedkoopste 
woningen zijn de kavels een stuk kleiner dan 400 vierkante meter. Het is toch een keurig 
gemiddelde en het leidt tot een dichtheid die een heel reëel uitgangspunt vormt. Het 
voortschrijdend inzicht moet dan de ruimte krijgen in de verdere verkenningen.  
Dan het vliegveld. De eerste verkenningen wijzen uit dat er ten aanzien van het vliegveld 
geen speciale toestanden nodig zijn. Nog op het gebied van risico noch anderszins. 
Uiteraard moeten deze zaken in de bestemmingsplanprocedure uitvoerig en gedegen aan 
de orde komen en tot een eindafweging leiden. De eerste verkenningen op dat terrein 
geven echter geen indicaties dat de verkeerde weg wordt ingeslagen als men er vanuit 
gaat dat het op een goede manier kan aflopen. De raad zal begrijpen wat de wethouder in 
deze onder een goede afloop verstaat. Over de omvang van het krediet kan men lang of 
kort praten, maar deze blijft even groot. Wat de heer Hoogenboom precies met de rente 
bedoeld is spreker niet duidelijk. Het gehele bedrag wordt niet in één keer opgenomen om 
er dan vervolgens rente over te betalen. Het wordt naar mate het nodig is opgenomen. Er 
wordt gewerkt met de bedragen die bij de kaderbrief worden vastgesteld. Deze rentes 
worden in de exploitatie betrokken en hebben uiteindelijk ook effect op de uitkomst.  
 
De heer Hoogenboom begrijpt nu dat de rente vanaf dit moment direct ten gunste komt van 
dit plan en niet meer ten gunste van de Algemene Dienst. 
 
Wethouder Frieling zegt dat hierover waarschijnlijk nog geen concreet besluit zal zijn 
genomen. De vraag van de heer Hoogenboom is echter zeer terecht en er zal nog een 
expliciet antwoord op geformuleerd worden. 
Hetzelfde geldt voor de inbreng van de heer Kraayenbrink. Deze gaat er op voorhand van 
uit, dat hier sprake zal zijn van een volledig vrije uitgifte. Die beslissing is echter nog niet 
genomen. Ten aanzien van de uitbreidingslocaties zijn er uitgiftecriteria vastgesteld waarbij 
mensen uit eigen gemeente voorrang hebben bij de uitgifte van kavels. Er zijn wel 
uitzonderingen op gemaakt. Een voorbeeld is Ter Borch, maar deze uitzondering is 
gemaakt tegen de achtergrond van de Regiovisieopgave. Daarin staat vermeld dat er wordt 
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gebouwd voor de stad Groningen. Dat inwoners uit de stad Groningen er massaal naar toe 
trekken, verbaast dus niet en is ook niet in strijd met wat was afgesproken. Bij Loopstukken 
in Tynaarlo, bijvoorbeeld, zijn gangbare criteria toegepast. Misschien zou men kunnen 
stellen dat de locatie Groote Veen ook onder de criteria van de Regiovisie vallen. Daarom 
vergt het wel een afzonderlijke beslissing, op het niveau van de gemeenteraad, over de 
criteria die gehanteerd zullen worden. Op dit moment is er dus nog niets over te zeggen. 
Het college komt er tijdig, uiteraard vóór de daadwerkelijke uitgifte, bij de raad op terug, als 
er voorgesteld gaat worden om van de gangbare criteria af te wijken. Dezelfde criteria 
hebben overigens in Zuidlaarderveen gegolden. Hoeveel woningen sociale woningbouw 
worden er gepland, is een vraag van mevrouw Zuiker. Dat zijn zaken waarvan terecht werd 
opgemerkt dat er in de stukken wordt uitgegaan van driemaal eenderde. Dit is een 
rekenmodel. Met de uitvoeringspartner moeten er, zeker als het gaat om sociale 
woningbouw, afspraken over worden gemaakt. Die partner heeft natuurlijk ook een eigen 
opvatting over de woningbehoefte. Vervolgens zullen de uiteindelijke afspraken in beeld 
worden gebracht. Op dit moment is er sprake van globale afspraken. Daarom kan de 
wethouder niet preciezer zijn. Dan de contouren van het vliegveld. Het antwoord ligt 
besloten in het wat wethouder Kosmeijer al eerder heeft gezegd over de rol van het 
vliegveld. Als er aanleiding is om te denken dat het toch anders ligt dan wat verondersteld 
is, wordt er op terug gekomen. Maar de eerste verkenningen, die niet lichtzinnig zijn maar 
reëel, geven aan dat het vliegveld geen hinderpaal is voor deze wijkontwikkeling.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman heeft in de eerste termijn vergeten een vraag te stellen. 
In een stuk van de Provincie heeft zij gelezen dat er voor wat betreft Esweg Noord over de 
contour heen gebouwd mag worden omdat het herstructureringsopgaven betreft. Hoe rijmt 
dit zich met wat er allemaal gebeurt. Als de provincie het over herstructurering heeft en de 
gemeente besluit slechts eenderde in het kader van herstructurering te bouwen maar de 
rest vrij te geven, gaat de provincie hier dan wel mee akkoord? 
 
De heer Kraayenbrink geeft aan dat de wethouder zojuist een interessante opmerking heeft 
gemaakt. Blijkbaar is er toch sprake van een sturingsmogelijkheid om een bepaalde 
voorrang te verlenen. Heeft hij dat goed begrepen? Het is alleen jammer dat het onderdeel 
uitmaakt van de startnotitie. Als wordt ingestemd met het voorstel en vervolgens wordt 
besloten dat er niet volgens de bedoelde norm kavels worden uitgegeven, dan is er een 
probleem. Verder vindt de fractie dat het ambitieniveau van deze wijk best hoog mag zijn, 
maar er is vooral behoefte aan kavels voor Eeldenaren. Kavels waarvoor Eeldenaren zelf 
een aannemer in de arm kunnen nemen om een huis te bouwen, waarvan zelf bepaald kan 
worden hoe het huis er uit komt te zien, binnen de daarvoor geldende normen. Dat vindt hij 
veel belangrijker. Verder is hij een beetje bang dat er een wijk ontstaat met buurten waarin 
alleen maar lgoedkope huurwoningen staan. Maar dit hangt van de opbouw van de wijk af. 
 
Wethouder Kosmeijer heeft twee opmerkingen. Voor wat betreft de brief van de provincie 
en de term ‘herstructurering’, gaat de wethouder er van uit dat dit een omissie van de 
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provincie betreft. De plannen zoals ze ontwikkeld zijn in het structuurplan zijn evident 
helder geweest bij de provincie. Daarom gaat hij er vanuit dat dit niet tot problemen leidt in 
het overleg met de provincie. Met betrekking tot de ontwikkeling van de wijk: daarmee gaat 
men nu aan slag. Op het moment dat er een uitgewerkt plan ligt, kan men concluderen of 
de afspraken goed zijn uitgevoerd of niet. Maar dat heeft betrekking op de inhoud van het 
plan. Nu gaat het om startnotitie en het beschikbaar stellen van een krediet, zodat het 
college aan de slag kan gaan. 
 
Vervolgens wordt, met de aantekening dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo tegenstemt,  
conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juni 2007 
besloten. 
 

24. Nota wensen en bedenkingen over VNG resolutie ‘de eerste overheid’(initiatiefvoorstel 
fractie Leefbaar Tynaarlo) 
 
De heer Kloos wil het, gezien de tijd, kort houden. Het gaat uiteindelijk om de nota zoals 
deze er ligt. Binnen het stuk is door Leefbaar Tynaarlo aangegeven, dat er vele 
componenten zijn waar men prima mee uit de voeten kan. Maar het punt, dat men de 
gemeente naar 60.000 inwoners wil trekken en 250 gemeenten wil opheffen, dat is 
Leefbaar Tynaarlo een brug te ver. Op 10 september wordt dit in het VNG besproken. 
Leefbaar Tynaarlo wil degenen die de gemeente Tynaarlo vertegenwoordigen, vragen daar 
een motie in te dienen namens de gemeente, of kenbaar te maken dat de gemeente 
Tynaarlo het met dit voornemen niet eens is. 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft het stuk uitgewerkt. Iedereen heeft het op tijd 
ontvangen. Het was vrij uitgebreid, maar dit is gedaan om problemen te voorkomen en alle 
gegevens op een rij staan. Uiteindelijk moet het leiden tot een motie.  
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman heeft op de site van het VNG gelezen dat moties 
gisteren al ingeleverd hadden moeten worden. Wat nu? 
 
De heer Kloos zegt dat de motie via een zijweg nog kan worden ingebracht. Dit is juridisch 
geregeld.  
 
De heer Kalk wil de fractie van Leefbaar Tynaarlo hartelijk danken voor het vele werk dat is 
gedaan om dit onderwerp op een aantal punten te bekijken. Het betreft een notitie van het 
VNG die eerdaags aan de orde komt. Het college wordt gevraagd om bij deze bijeenkomst 
namens de raad aanwezig te zijn en de discussie te beïnvloeden. Hiervoor wil spreker een 
aantal gedachten voor mee geven. Volgens hem is het onmogelijk om voor toekomstige 
herindeling alleen maar te kijken naar getallen en omvang van de gemeenten. Het gaat niet 
alleen om het aantal inwoners van een gemeente. Dat hebben herindelingen in Groningen, 
maar ook in Drenthe geleerd. Er zijn gemeenten die in een vrij beperkte omvang, qua 
aantal inwoners hun werk uitstekend doen. Er zijn ook gemeenten, en daar zijn ook 
voorbeelden van, waarvan bij de omvang vraagtekens kunnen worden geplaatst. Een 
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gemeente heeft dan alleen nog maar een soort loketfunctie. De vitale taken worden dan 
door derden zoals nabuurgemeenten gedaan. Wat ook heel belangrijk is voor de kwaliteit 
en werkbaarheid van gemeenten is de omvang, gezien het aantal kernen. De gemeente 
Tynaarlo heeft bijvoorbeeld 23 kernen. Toch bestaat de gemeente uit een heel 
verdedigbaar aantal inwoners. Om dat nu nog maar een keer te verdubbelen, daar heeft de 
heer Kalk heel veel moeite mee. In het blad van de VNG heeft men onlangs kunnen lezen 
dat de burgemeester van niet eens zo een grote gemeente van mening was dat men met 
de handen van die gemeente af moest blijven omdat de betreffende gemeente de meest 
vitale taken best kon doen. Het is vooral maatwerk. Het is niet zo dat er maar één norm 
voor is. Gemeenten kunnen ook heel goed de taken uitbesteden of gezamenlijk doen. Er 
zijn gemeenten die de huisvuilinzameling uitbesteden aan een particulier bedrijf of een 
grote nabuurgemeente. Zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. De fractie van de 
PvdA wil voorstellen om het gedachtegoed dat ook door Leefbaar Tynaarlo is geuit in een 
soort koffertje mee te geven aan het college voor het VNG. Het college moet niet 
opgezadeld worden met allerlei details. De uitwerking van Leefbaar Tynaarlo bijvoorbeeld 
is vrij gedetailleerd. Het is beter om te proberen een aantal punten in het stuk van het VNG 
zodanig te beïnvloeden dat er wat angels uitgetrokken kunnen worden en er vooral 
gekeken wordt naar een vorm van maatwerk als het gaat om herindeling.  
 

 De heer Stel zegt dat het altijd moeilijk is om aan te geven, hoe groot een gemeente moet 
zijn om goed te kunnen functioneren en om een goed contact met de burgers te kunnen 
hebben. Dat is een balans die moet worden gezocht. De grootte van een gemeente heeft 
niet altijd een relatie met de kwaliteit van het contact met de burger. Beslist niet. Als het 
goed georganiseerd is, hoeft een grote gemeente geen probleem te zijn. Tynaarlo is 
heringedeeld maar niemand weet hoe het gelopen zou zijn, als de drie gemeenten als 
zelfstandige gemeenten verder waren gegaan. Er had misschien kennis en kwaliteit 
ingehuurd kunnen worden om de organisatie draaiende te houden en de dienstverlening 
naar de burger optimaal te laten zijn. Er zullen best gemeenten zijn, voor wie een 
schaalvergroting noodzakelijk is. In de provincie Groningen is hier bijvoorbeeld sprake van, 
want daar zijn nog wel relatief kleine gemeenten. De discussie blijft echter, welke schaal 
een gemeente moet hebben om goede kwaliteit en dienstverlening te kunnen leveren. 
 
De heer Kloos interrumpeert en zegt dat de behoefte in dat geval van onderuit komt en niet 
van bovenaf wordt opgelegd. Hij is het met de heer Stel eens. De mogelijkheid om samen 
te werken met andere gemeenten, moet altijd open gehouden worden. Maar zodra de 
hogere overheid stelt, dat alle gemeenten beneden de 50.000 inwoners moeten worden 
opgeheven, is dat de heer Kloos een brug te ver. Dat is ook de intentie van het stuk van 
Leefbaar Tynaarlo geweest.  
 
De heer Stel is het er mee eens dat er goed overleg moet zijn. Een voordeel van deel 
uitmaken van een landelijke partij is, dat men dan een ingang heeft om met elkaar tot een 
goede keuze te komen. 
 
De heer Kloos werpt tegen dat het niet nodig is om deel uit te maken van een landelijke 
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partij om contacten te leggen. Leefbaar Tynaarlo heeft als onafhankelijke partij ook lijnen 
naar Den Haag. Dit ter geruststelling. 
 
De heer Stel antwoordt dat hij niet heeft gezegd dat Leefbaar Tynaarlo die lijnen niet heeft, 
maar dat de VVD de lijnen wel heeft. Het is belangrijk om goed overleg te hebben tussen 
landelijke overheid en gemeenten. Hij wil niet stellen dat er een maximum aantal inwoners 
moet komen in een gemeente. Maar misschien moet de gemeente Tynaarlo over een 
aantal jaar ook wel weer opnieuw indelen om aan de eisen te voldoen die men met elkaar 
voorstaat. Om nu op voorhand te zeggen dat het niet groter mag worden, daar is de fractie 
van de VVD niet mee akkoord. 
 
De heer Kremers begint met het voorlezen van een zinsnede in bijlage I, VNG-resolutie, de 
eerste overheid. Hierin staat letterlijk dat de gemeenten zelf verantwoordelijkheid moeten 
nemen om hun bestuurskracht te vergroten. Vervolgens wordt er een aantal mogelijkheden 
opgenoemd hoe dit gedaan kan worden. De zinsnede wordt als volgt afgesloten: “wanneer 
gemeenten hierin te kort schieten, wordt de bestuurskracht vergroot door regionale 
samenwerking en schaalvergroting door herindeling”. In de optiek van de CDA-fractie valt 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo terecht over het laatste gedeelte van voorgaande zin. Er 
moet bij voorkeur niet bij voorbaat al gezegd worden, dat schaalvergroting dé methode is 
om aan bestuurskracht te winnen. Tegelijk moet ook worden gesteld dat in de resolutie 
staat, dat een gemeente daar zelf verantwoordelijk voor is. Het is dus aan de gemeente 
zelf, zonder direct aan schaalvergroting te denken, om voldoende samenwerking tot stand 
te brengen zodat er voldoende bestuurskracht is om alle taken, die straks door de 
landelijke overheid gedelegeerd zullen worden naar de lokale overheid, krachtdadig te 
kunnen oppakken. De CDA-fractie heeft er intern ook over gesproken hoe groot de 
gemeenten volgens de schaalvergroting zouden moeten zijn. Dan komt al gauw het 
genoemde aantal van 60.000 inwoners naar voren. Als dat getal wordt gerelateerd aan een 
plattelandsgemeente als Tynaarlo, dan zou de gemeente Noordenveld of Aa en Hunze 
erbij getrokken moeten worden. Dat wordt dan wel een enorm groot gebied. 
Schaalvergroting op het platteland is nagenoeg niet meer te doen. 
 
De heer Kloos merkt op dat Haren ook nog in beeld is. 
 
De heer Stel antwoordt dat Haren geen 30.000 inwoners heeft. Tynaarlo komt dan niet aan 
de 60.000 inwoners. Bovendien ligt Haren in de provincie Groningen. Dat maakt 
samenvoeging extra lastig. De fractie van de CDA kan meegaan met de woorden van 
Leefbaar Tynaarlo. Schaalvergroting op zich mag geen doel zijn. Zeker niet op het 
platteland, waar bij de meeste provincies al de nodige herindelingen hebben 
plaatsgevonden. Tegelijk moeten al die andere gemeenten wel voldoende aan 
samenwerking doen, om alle taken die de gemeenten dichter bij de burger brengen, beter 
te kunnen uitvoeren, al dan niet in samenwerkingsverbanden. 
 
De heer Meerman zegt dat ook de GroenLinks fractie van mening is, dat schaalvergroting 
geen doel op zich mag zijn. Het is echter niet per definitie onmenselijk. In de juni uitgave 
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van het VNG-blad, waarin allerlei interviews stonden gepubliceerd, was te lezen dat de ene 
gemeente er echt voordeel bij zou hebben maar de andere juist helemaal niet. Bij Drenthe 
constateerde men dat de kwaliteit van dienstverlening door de herindeling een enorme 
impuls heeft gehad. In die zin kan niet worden gesteld dat schaalvergroting per definitie 
slecht is. Het is vooral een kwestie van maatwerk. Er moet worden gekeken naar hoe het in 
deze gemeente functioneert en welke stappen moeten worden genomen.  
 
Mevrouw Terwal heeft niet veel toe te voegen aan de woorden van de overige fracties. In 
grote lijnen sluit zij zich bij de woorden van de vorige sprekers aan. 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman is het er ook mee eens dat maatwerk nodig is. De 
democratische legitimatie moet natuurlijk ook in het oog worden gehouden. Dit wordt weer 
bemoeilijkt door alle samenwerkingsverbanden. Dat is een aspect dat in het oog moet 
worden gehouden.  
 
De voorzitter vindt het een interessante discussie. Maar de discussie over de herindeling 
werd in de jaren vijftig gehouden en deze komt steeds terug. Het gaat met een 
golfbeweging. Op een gegeven moment gaat er iemand roepen. In dit geval vond een 
directeur van de VNG het nodig om over het onderwerp te beginnen. Daar was op dit 
moment eigenlijk geen enkele aanleiding toe. Het is echter snel omarmd door de minister 
van Binnenlandse Zaken. Maar de gemeenten hebben vooral behoefte aan maatwerk. Elf 
jaar geleden is de discussie gevoerd over de herindeling. Eerst moesten het 10 of 11 
gemeenten worden. Uiteindelijk zijn het er 12 geworden. Na 10 jaar kan nu de balans 
worden opgemaakt. Heeft het opgeleverd wat men ervan verwachtte? Maar de 
doelstellingen van 11 jaar geleden zijn niet goed bekend. Er wordt vaak gesproken over 
schaalvergroting, efficiency, het behalen van winst, terwijl veel andere werkvormen ook 
best mogelijk zijn. De gemeente Ten Boer werkt met de gemeente Groningen samen. 
Iedereen zegt dat Ten Boer zich heeft verkocht aan Groningen, maar dat is helemaal niet 
waar. Ten Boer heeft veel taken ondergebracht bij diensten van de gemeente Groningen 
en dat werkt best efficiënt. De gemeente Tynaarlo doet dat ook op de eigen wijze. De 
vraag is alleen hoe ver men hiermee wil gaan. Dan ligt er een resolutie voor, waarvan de 
voorzitter bij de raad proeft, dat de meerderheid de resolutie te ver vindt gaan. Deze raad is 
niet tegen herindeling of een schaalvergroting, maar is ook niet tegen een 
schaalverkleining. Spreker wil ook nog benadrukken dat men zich niet moet verkijken op de 
rol van het provinciaal bestuur. Dat is de discussie die men in de tweede kamer voert. Men 
heeft gezegd: ‘als het vanuit de provincie komt, dan gaan wij het in de tweede kamer 
opnieuw bediscussiëren.” Dat moet in het achterhoofd worden gehouden. 
 
De heer Kloos vindt het betoog van de voorzitter erg interessant. Maar de VNG is een 
koepelorganisatie waar ongeveer 400 á 500 gemeenten lid van zijn. De VNG behartigt dus 
de belangen van de gemeenten. Als er sprake is van een collectief probleem, kaart de 
VNG, die door de gemeenten wordt betaald, dit in Den Haag aan. Maar in het bestuur van 
de VNG is de gedachte geopperd dat het rijk de gemeenten veel meer bevoegdheden en 
financiële ruimte moet geven. Gemeenten van 35.000 inwoners of minder, dienen daarom 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 28 augustus 2007                                                                                        blz. 32 van 39 
 

gemeente Tynaarlo 
 

groter te worden, zodat ze professioneler kunnen opereren. Dat geeft zoveel druk. De 
fractie kan achter verschillende punten van het VNG-stuk staan. Deze zijn door de fractie 
zelfs nog verder uitgewerkt, ook juridisch gezien. Maar dit betreffende punt moet eigenlijk 
van tafel af. De heer Kloos is blij dat de raad van mening is dat ongebreidelde herindeling 
niet juist is. Er moet een signaal gegeven worden door de vertegenwoordigers van de 
gemeente Tynaarlo aan het VNG. Hoe moet dat worden omkleed? De fractie heeft hiervoor 
een beknopte motie gemaakt. 
 
De voorzitter merkt op dat de heer Kloos met deze motie voorbij gaat aan de discussie die 
in de raad is gevoerd. Men onderschrijft de gedachtevorming die de fractie van Leefbaar 
Tynaarlo in het stuk heeft neergezet, maar men sluit het ook niet uit. 
 
De heer Kloos gaat over tot het voorlezen van de motie. 
‘Overwegende dat de raad het om diverse, de raad en diens leden motiverende, redenen 
wenselijk oordeelt hierbij het navolgende uit te spreken en het college het daarop volgende 
op te dragen en spreekt uit van oordeel te zijn, dat in principe uitgegaan dient te worden 
van de onwenselijkheid van de verdere ‘schaalvergrotende gemeentelijke herindelingen’ en 
draagt het college op het uitgesproken oordeel namens de gemeente Tynaarlo krachtig uit 
te dragen richting rijksoverheid.  
 
De discussie gehoord hebbende, verwacht de voorzitter niet dat de raad met de motie zal 
instemmen.  
 
De heer Kalk denkt dat de raad breed hetzelfde denkt. Men wil geen geforceerde 
herindeling, maar maatwerk. Zijn voorstel in de eerste termijn is geweest: het college de 
gevoelens van de raad over te laten brengen naar de VNG-vergadering, om te trachten 
aan het harde standpunt van het VNG te sleutelen. Als de raad elkaar zo kan vinden, met 
het voorbereidende werk van Leefbaar Tynaarlo erbij, dan komt men al een heel eind. De 
motie gaat net een stap te ver. Het is te stringent in de formulering. Mondeling kan ook een 
consensus worden bereikt en meegegeven worden aan een lid van het college dat de raad 
zal vertegenwoordigen. 
 
De heer Kloos vraagt of de heer Kalk bedoelt dat het college met deze boodschap op pad 
moet worden gestuurd. Wie is dan die vertegenwoordiger? 
 
De voorzitter antwoordt dat het aan het college is om dit te besluiten, 
 
De heer Kloos wijst erop dat de raadsleden iedere dag een herinnering ontvangen dat de 
komst in Den Haag gewenst is. Is er sprake van een stemrecht? Voorts wil hij het 
Presidium vragen om voortaan alle VNG-stukken, zeker de stukken die in AB’s worden 
behandeld, vroegtijdig te agenderen. Als er niets te melden is, dan is er niets te melden. 
Maar het dient een vast onderwerp van deze raad te worden. 
 
De heer Hoogenboom vindt dat er veel wijze woorden zijn gesproken. Het belangrijkste 
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woord dat hij heeft gehoord is ‘maatwerk’. Hij hoopt dat het college dit meeneemt en 
uitdraagt. Op die manier wordt aan de intentie van de bespreking vanavond voldaan. 
 
De heer Stel geeft aan dat zijn fractie de motie van Leefbaar Tynaarlo niet zal 
ondersteunen. 
 
Mevrouw Terwal sluit zich aan bij de woorden van de heer Hoogenboom. 
 
De heer Kloos kan er helemaal mee uit de voeten en zegt een gelukkig mens te zijn. Het 
werk van Leefbaar Tynaarlo is gelukkig niet voor niets geweest. De fractie zal controleren 
dat het gedachtegoed inderdaad bij de VNG-vergadering wordt ingebracht. 
 

20. Doe Mee Onderzoek Rekenkamercommissie Tynaarlo naar Verbonden Partijen (ISD 
Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo) 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende raadsvergadering. 
 

21. Vaststellen nota Verbonden Partijen 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de volgende raadsvergadering 
 

22. Ontwerp – Begroting 2008 ISD 
 
De voorzitter stelt gezien de tijd voor, dit agendapunt te verdagen naar de volgende 
raadsvergadering. 
 
Wethouder Assies geeft aan dat de mening van de raad over de begroting meegenomen 
moet worden in de overwegingen. Er is sprake van een bepaald tijdschema binnen de 
Gemeenschappelijk Regeling, waarbij de vaststelling van de begroting door de ISD voor 
september staat geagendeerd. Daarom moet het onderwerp nu wel behandeld worden. 
 
De heer Kremers heeft twee vragen. Het gevraagde besluit is het naar voren brengen van 
opvattingen en wensen ten aanzien van de ontwerpbegroting ISD. Op pagina 2 bovenaan 
staat: “wij hebben de ontwerpbegroting 2008 goedgekeurd”. Dat kan de heer Kremers niet 
rijmen. Voorts staat op de laatste pagina: “het ombouwen van de bejegening van klanten, 
uitgaande van vertrouwen in plaats van wantrouwen, heeft tijd nodig die de ISD gegund 
moet worden”. De fractie van het CDA is van mening dat de ISD die tijd niet heeft. Ze zal 
direct moeten ophouden met het behandelen van klanten vanuit wantrouwen en hun 
klanten dienen te vertrouwen.  
 
Mevrouw Terwal zegt dat de fractie van Gemeentebelangen zich kan aansluiten bij de 
aanbevelingen en de uitgangspunten. Wel wil zij opmerken dat de adviezen van het WWB 
cliëntenadviesorgaan er eindelijk eens zijn bijbevoegd. Hier heeft de fractie in het verleden 
vaak om gevraagd. Het cliëntenadviesorgaan is stevig neergezet. Zij komt met 
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aanbevelingen. Dat het college van plan is om de aanbevelingen over te nemen, verheugt 
de fractie.  
 
Mevrouw Brinkman vraagt hoe het zit met de 65 WSW-geindiceerden die worden 
genoemd. Zij zouden bij ALESCON worden geplaatst met behulp van het Werkdeel. 
Worden dat vaste WSW-banen met bijbehorend salaris of wordt het een 
werkervaringsplaats of een stage? Verder noemde de CDA ook al dat er een aantal 
belangrijke punten worden aangegeven voor het beleidsplan 2008, zoals de daling van het 
aantal klanten, klantmanagement en informatieverbetering. Dit laatste voor veel mensen 
behalve de klanten zelf. De PvdA-fractie mist de klantvriendelijkheid die het 
cliëntenadviesorgaan benadrukt. De bejegening en voorlichting zijn punten van aandacht. 
Het lijkt spreekster toch heel belangrijke punten die in het beleidsplan 2008 juist voorop 
zouden moeten staan. Het is toch te gek dat dit niet zo is. Mogelijk kan daarbij de 
dienstverlening van de gemeente Tynaarlo, als voorbeeld dienen.  
 
Mevrouw Zuiker geeft aan dat de fractie van GroenLinks het eens is met de begroting. De 
bejegening zou inderdaad wat meer prioriteit mogen hebben. Het kan in principe wel 
sneller geregeld worden. 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman sluit zich bij deze woorden aan. 
 
De heer Kloos is het helemaal eens met de CDA-fractie. Het is gek om achteraf goed te 
keuren, wat al goedgekeurd is. Ten aanzien van de 65 WSW-geindiceerden heeft de fractie 
ook een vraag. De gemeente Tynaarlo heeft 25 mensen op de wachtlijst van ALESCON 
staan. De aankomende tijd wil men de wachtlijst opschonen. Dat is een 
inspanningsverplichting. Vallen de 25 mensen van de wachtlijst onder de 65? Of wordt dat 
op een andere manier geregeld? De discussie over de pakketten komt nog in de raad 
terug, dus kan de fractie van Leefbaar Tynaarlo groen licht geven. 
 
Wethouder Assies zegt dat het heel normaal is dat een bestuur een ontwerpbegroting 
vaststelt ter commentaar. Er kunnen nog op- en aanmerkingen komen. Bijvoorbeeld als 
men vindt, dat de daling van cliënten een grotere consequentie moet hebben, ten aanzien 
van de exploitatiebudgetten van de dienst zelf. Het college vindt dat de ISD voldoende 
inkrimpt ten aanzien van de daling van het aantal cliënten. Daar kan men iets van vinden 
en dan wordt dat meegenomen. Vervolgens wordt de begroting definitief vastgesteld. Een 
heel belangrijk punt is de bejegening. In het raadsvoorstel is het wat scherp neergezet: van 
wantrouwen naar vertrouwen, maar men moet het niet zo zwart wit zien. De afgelopen 
jaren is de controle en het aantonen dat men recht had op een uitkering, heel belangrijk 
geweest. Er zijn ook jaren geweest waarin iedereen ‘op de blauwe ogen’ werd geloofd. 
Vastgesteld moest worden dat dit geloof niet altijd terecht was. Er is de afgelopen jaren 
heel veel accent gelegd op het aantonen van de vermogenspositie. Een controlegedachte. 
De wethouder erkent dat dit wat politieachtig overkomt. Mensen klagen erover. Er wordt 
van alles gevraagd en men moet allerlei bewijzen laten zien. Dat is niet prettig. In de 
toekomst moeten de mensen die hulp nodig hebben, adequater worden geholpen. Het is 
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daarbij belangrijk dat mensen worden vertrouwd, maar dat de klant daarbij ook laat zien te 
vertrouwen te zijn. Het is een wisselwerking. Een adequate interactie tussen cliënt en 
begeleider, waarbij beide aspecten een rol spelen. Men durft elkaar vragen te stellen en 
men durft er open en bloot mee om te gaan zonder een sfeer van wantrouwen. 
 
De heer Kloos is het hiermee eens. Zo hoort het te zijn. Hij heeft echter al geruime tijd 
geleden twee brieven verstuurd met vragen over de ISD. Hierin vraagt hij onder andere 
hoe het staat met het financiële verhaal in relatie tot het verleden. Op enig moment is 
besloten tot samenwerking. Dit zou efficiënter en goedkoper zijn. Hij heeft nog geen 
antwoord op deze vragen. 
 
Wethouder Assies zegt dat dit agendapunt hierop geen betrekking heeft.  
 
De heer Kloos zegt dat wethouder Assies over het beantwoorden van vragen praat. De 
brieven waarop hij doelt zijn al vijf á zes maanden geleden verstuurd. 
 
Wethouder Assies stelt dat dit nu niet aan de orde is. Het betreft een heel ander thema. 
Het gaat nu over bejegening. Hij probeert uit te leggen wat het spanningsveld is. Het 
tweede spanningsveld is, dat tot dusver verschillende functionarissen zich met 
verschillende begeleidingsaspecten bezighielden. De één hield zich bezig met 
rechtmatigheid en controle en de ander hield zich bezig met begeleiding. Dat werkte niet. 
Bij de één moest men op het matje komen en bij de ander werd men als het ware geholpen 
om werk te vinden. Deze functies moeten nu bij elkaar worden ondergebracht, zodat er een 
vertrouwensbasis kan ontstaan. Dit betreft een fundamentele verandering en het vraagt 
een heel andere werkwijze dan men gewend was. Als medewerkers niet gewend zijn om 
cliënten vanuit die optiek te begeleiden, dan moet er tijd, opleiding en begeleiding  
geïnvesteerd worden om verandering te bewerkstelligen.  
 
Mevrouw Brinkman is van mening dat een professioneel hulpverlener over deze kwaliteiten 
moet beschikken. Zij kan zich voorstellen dat dit aangeleerd moet worden maar dat moet in 
2008 toch wel gerealiseerd zijn. Het is te gek dat dit niet verwacht kan worden van 
medewerkers van een dienst die met cliënten omgaat. Waarom is dit niet als belangrijk 
punt opgenomen in het beleidsplan 2008? 
 
Wethouder Assies antwoordt dat sommige medewerkers een andere rol moeten leren 
spelen. Hun rol verandert van controlerend in begeleidend. Deze medewerkers zullen 
geschoold moeten worden. Men kan niet zomaar ineens de knop omzetten. 
 
Mevrouw Brinkman is van mening dat controle toch op een nette manier kan worden 
gedaan. 
 
Wethouder Assies zegt dat het erom gaat hoe mensen het voelen. Hij bedoelt hiermee niet 
de mensen die onheus bejegend worden. Deze hebben allerlei beroepsinstanties tot hun 
beschikking. Het gaat over een algemene werkwijze. Hoe gaat men met de klant om. 
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Controle kan best netjes gebeuren, terwijl men het toch ervaart als wantrouwen.  
 
Mevrouw Brinkman vindt dat als het kennelijk een punt van zorg is voor zowel een 
cliëntenadviesorgaan als voor de dienst zelf, het als belangrijk beleidspunt van 2008 moet 
worden genoemd.  
 
Wethouder Assies antwoordt dat het toch als heel belangrijk staat aangegeven. 
 
Mevrouw Brinkman werpt tegen dat het niet bij de beleidspunten 2008 terug te vinden is.  
 
Volgens Wethouder Assies staat duidelijk aangegeven, dat de bejegening verbeterd dient 
te worden. Dit is niet omstreden. Het staat er duidelijk in en het wordt ook toegezegd. Er 
wordt wel gezegd dat het veel begeleiding vraagt en sommige mensen zullen tot de 
ontdekking komen dat het een heel lastige klus gaat worden.  
 
Mevrouw Brinkman is van mening dat het aandacht en zorg verdient en dat het prioriteit 
moet hebben.  
 
In de ogen van wethouder Assies krijgt het de absolute prioriteit. Dit zegt hij de raad toe. 
Voor wat betreft de 65 WSW-plaatsen, dit geldt voor de hele ISD. De 25 mensen op de 
wachtlijst van de gemeente Tynaarlo vallen hier niet onder. Landelijk wordt een maximum 
aantal WSW-plaatsen bepaald. Het budget is gemaximeerd. Binnen dat budget moet 
creatief worden omgegaan met de mogelijkheden. Er is voor gekozen om mensen vanuit 
een andere pot bij ALESCON te plaatsen. Ze vallen niet onder de salarisnormen van de 
WSW.  
 
Mevrouw Brinkman vraagt of de betreffende mensen WSW-geindiceerd zijn. 
 
Wethouder Assies antwoordt bevestigend. Maar de gemeente Tynaarlo is gebonden aan 
landelijke afspraken. ALESCON heeft recht op een aantal plaatsen en daarmee houdt het 
op. Vroeger was het zo dat geïndiceerden jaren op de wachtlijst konden blijven staan. Dat 
is niet meer zo. De mensen zijn terecht geïndiceerd en voor deze mensen wordt een ander 
financieringsmodel gekozen.  
 
Mevrouw Brinkman vraagt of deze mensen wel uitzicht hebben op een WSW-plaatsing.  
 
Wethouder Assies geeft aan dat dit op de lange termijn wel het geval is, maar op de korte 
termijn niet.  
 
De heer Kloos vraagt of het inhoudt dat de gemeente meer werk gaat uitbesteden aan 
ALESCON.  
 
Wethouder Assies merkt op dat de heer Kloos zaken door elkaar haalt.  
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De heer Kloos zegt dat er 65 mensen bij ALESCON aan het werk worden gezet. 
ALESCON heeft het erg moeilijk. ALESCON kan geholpen worden door er meer werk aan 
uit te besteden. Bijvoorbeeld vanuit de groensector. Maar de 65 mensen moeten 
continuïteit in werk hebben. De gemeente moet hiervoor staan. Is de gemeente dan van 
plan om extra werk aan ALESCON uit te besteden? 
 
Wethouder Assies antwoordt dat ALESCON heeft aangegeven 65 mensen via een andere 
ingang werk te kunnen verschaffen. Dat werk is dus aanwezig. De heer Kloos start een 
onnodige discussie. ALESCON heeft aangegeven, dat deze 65 mensen geplaatst kunnen 
worden en dat er werk voor is. 
 
De heer Kloos is in de vakantie bij ALESCON geweest en heeft daar andere dingen 
gehoord. ALESCON heeft het erg moeilijk. 
 
Wethouder Assies vervolgt zijn betoog en zegt dat hij inmiddels alle vragen zo goed 
mogelijk heeft beantwoord. Hij zal de opvattingen en meningen van de raad meenemen 
naar het overleg. Vooral voor wat betreft de extra zorg die uitgesproken is over opleiding 
en scholing ten aanzien van de bejegening van cliënten.  
 
Mevrouw Brinkman merkt op dat de wethouder heeft gezegd dat ALESCON het maximum 
aantal plaatsbare WSW’ers heeft bereikt. Is het mogelijk een extra aanvraag in te dienen? 
 
Wethouder Assies antwoordt ontkennend. Het aantal wordt landelijk bepaald op basis van 
bepaalde kengetallen. Het Ministerie geeft een aantal plaatsen uit en de gemeente heeft 
hierop geen invloed.  
 
Vervolgens wordt zonder aantekening en hoofdelijke stemming conform het voorstel van 
het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2007 besloten.  
 

25. Begrotingswijzigingen 
 
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt alleen betrekking heeft op die agendapunten die 
deze avond daadwerkelijk zijn behandeld.  
 
Er wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 2007 besloten.  
 

13. Informatie uit het college /namens het college 
 
Mevrouw Van den Berg - Huisman zegt in één van de besluitenlijsten te hebben gezien dat 
het college een landschapsnotitie heeft vastgesteld. Zij verzoekt het college deze notitie 
naar de raad te sturen. 
 
De voorzitter zegt dit toe. 
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27. Ingekomen stukken 

 
De heer Stel heeft een opmerking over briefnummer 139. Het betreft de brief van de familie 
Kamphuis uit Tynaarlo (verzoek handhaving Vriezerbrug). Hij wil het college verzoeken hier 
kritisch naar te kijken. Het gaat over de tuinhuisjes van Van der Vinne. Deze tuinhuisjes 
worden op de erfscheiding geplaatst. Het zijn geen vaste gebouwen, dus strikt formeel is 
misschien mogelijk, maar het heeft wel een bepaalde precendentwerking ten opzichte van 
de andere bedrijven op het terrein. Te denken valt aan zeecontainers enzovoort. Daarom 
moet hier nog eens kritisch naar gekeken worden. 
 
De voorzitter stelt vast dat de verantwoordelijke wethouder aanwezig is en dat deze het 
nog eens kritisch zal bekijken. 
 

28. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.  
 

29. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.  
 

30. Sluiting 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 22.18 uur. 

 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 
 
 
 
 

De voorzitter, 
 
 
 
 
 

De griffier, 
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