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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 6 februari 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. van de Buis en  
ir. C.H. van den Berg-Huisman, de heer H.J. Bolhuis, de dames G.B. Bomhof-Ruijs, 
A.E. Brinkman en A J. Buring, de heer P. van Es, de dames 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, R. Prins, 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 en H. Kosmeijer, de heer H. Assies 
 
Afwezig m.k. : de heer P.A. van Mombergen, 
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 hartelijk welkom.  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Van Mombergen van de fractie 
van Leefbaar Tynaarlo. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 9 januari 2007 en vaststellen 
actielijst 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft twee opmerkingen naar aanleiding van het 
vragenrecht. Zij heeft gevraagd naar verbetering van het plateau bij de  ABN-AMRO 
bank en wethouder Kosmeijer heeft toegezegd hiervoor te zullen zorgen. Zij is 
verheugd, dat het inderdaad in orde is gekomen. Tijdens de bespreking van dit 
onderwerp was wethouder Assies al te kennen geven dat de mensen die maatregelen 
niet zagen. Dus: beter laat dan nooit. Naar aanleiding van de jeugdsoos geeft mevrouw 
Van den Berg-Huisman aan, dat de omwonenden inderdaad hevig verontrust waren 
over de gang van zaken. Zij geeft aan dat de raad dat ook is en met spanning de 
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beantwoording van de brief afwacht, die een maand geleden werd verstuurd. 
Spreekster gaat er van uit, dat er nog een discussie met de wethouder over dit 
onderwerp volgt.  
 
De voorzitter geeft aan dat deze laatste opmerking niet naar aanleiding van het verslag 
is, maar meer een vraag is naar de stand van zaken. Er komt zo dadelijk nog een 
mondelinge vraag over de jeugdsoos en wellicht kan de wethouder dan even ingaan op 
de stand van zaken.  
 
De voorzitter constateert dat het verslag en de actielijst, onder dankzegging worden 
vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Buring van Gemeentebelangen met een 
vraag over Meert moand, Dialect moand. Verder heeft zij nog een vraag over de 
jeugdsoos, waarbij afhankelijk van de beantwoording, mevrouw Bomhof-Ruijs zich 
eventueel wil aansluiten.  
 
Mevrouw Buring  meldt dat op 1 maart 2007 de opening plaatsvindt van Meert moand, 
Dialect moand. In verschillende gemeenten wordt hier veel aandacht aan besteed in de 
vorm van tentoonstellingen, lezingen, gedichtenwedstrijden enz. Noordenveld heeft een 
vol programma. Ook Gemeentebelangen heeft de streektaal hoog in het vaandel. 
Spreekster vraagt het college van B&W van Tynaarlo wat zij op dit punt denk te gaan 
doen.  
 
Wethouder Assies brengt in herinnering dat in de cultuurnota gezegd wordt, dat de 
Drentse taal van belang is als cultuurgoed. De gemeente ziet hier echter geen actieve 
rol in weggelegd. Activiteiten uit de samenleving worden graag ondersteund. De 
bibliotheek in Vries heeft een Drentse schrijver uitgenodigd. 
 
Mevrouw Buring geeft aan, dat het hier om Erik Harteveld gaat en vraagt de wethouder 
of dit alles is. 
 
Wethouder Assies zegt dat als mensen iets willen organiseren in het kader van de 
maand maart, zij dat vooral moeten doen.  
 
Mevrouw Buring zegt dat mevrouw Buurman van de bibliotheek graag mee wil doen.  
 
Volgens wethouder Assies zal men toch met eens soort actieplan moeten komen en 
daar eventueel ondersteuning bij moeten vragen. De aanvraag zal dan bekeken 
worden.  
 
Mevrouw Buring vervolgt met een vraag over de jeugdsoos. Na de bijeenkomst in het 
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dorpshuis op 15 januari is er niets meer vernomen. De wethouder zou opnieuw in 
overleg gaan met de omwonenden over de procedure. Spreekster vraag zich af of dit al 
gebeurd is en wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van de jeugdsoos in de oude kerk. 
 
Wethouder Kosmeijer licht toe, dat er op de bijeenkomst is afgesproken dat er een 
overzicht zou worden gestuurd van alle stappen die in de procedure zijn gezet, met een 
tijdsbalk. Dit is inmiddels naar de bewoners gestuurd.  Vanochtend is in het college de 
brief aan de raad vastgesteld. Deze wordt nu in orde gemaakt en aan de raad gestuurd, 
inclusief stappenplan en tijdsbalk van de gevolgde procedure. Eind deze week verwacht 
wethouder Kosmeijer dat de brief bij de raadsleden op de mat ligt.  
 
Mevrouw Buring geeft aan een e-mail adres te hebben achtergelaten in de hoop tegelijk 
met de omwonenden over deze informatie te kunnen beschikken.  
 
De heer Kosmeijer zegt dat voor de omwonenden één contactpersoon is aangewezen. 
Aangezien ook eventuele procedures richting provinciehuis even aan de orde zijn 
geweest is, om zo snel mogelijk aan de vraagstelling te voldoen, de tijdbalk zo snel 
mogelijk aan het buurtcomité gestuurd. Vervolgens is de brief in orde gemaakt, die nu 
ook aan de raadsleden wordt verzonden. Er zijn naast procedurele bezwaren ook 
inhoudelijke bezwaren door de buurt ingediend bij de provincie. 
 
De voorzitter meldt dat de laatste vraag van de heer Talens van de PvdA-fractie komt. 
Zijn vraag betreft de verkeerssituatie in Assen en de gevolgen daarvan voor 
Oudemolen. 
 
De heer Talens zegt dat Assen zich het kloppend hart van. Drenthe noemt. De aderen 
slibben echter een beetje dicht. De hersteloperaties van Assen hebben wat negatieve 
effecten voor de gemeente. Zo wordt de weg via Taarlo, Oudemolen en Zeegse naar 
Tynaarlo als sluiproute gebruikt om op de A28 te komen. Datzelfde gebeurt via de 
andere kant, Taarlo en Zeijen. De heer Talens vraagt aan het college of er vooraf 
overleg is geweest met de gemeente Assen over de consequenties van de 
reconstructies van de wegen rond Assen. Wat doet de gemeente als er gevaarlijke 
situaties ontstaan, vooral rond de school in Oudemolen? Zijn er regelingen met de 
gemeente Assen omtrent eventuele bermschade of schade aan wegen door dit 
sluipverkeer? 
 
Wethouder Assies deelt mee op de hoogte te zijn van de verkeerssituatie in Assen en 
de werkzaamheden aldaar. Deze worden uitgevoerd in het kader van de Regiovisie. Dat 
houdt dus in, dat spreker op de hoogte is van de gehele planning. In dat kader wordt 
ook gesproken over de overlast die elders optreedt. De beschreven routes worden, met 
name ’s zomers, al gebruikt als sluiproutes omdat het zo aangenaam is om op weg naar 
het werk door die omgeving te rijden. Wethouder Assies heeft nog geen meldingen van 
extreme overlast gekregen. Het gebied bij Oudemolen is duurzaam veilig ingericht. Bij 
de school is een wegversmalling aangebracht, zodat de kinderen veilig kunnen 
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oversteken. Spreker vindt het niet nodig hier direct actie te ondernemen. Het is goed 
gebruik, dat buurgemeenten geen schade op elkaar verhalen, omdat het omgekeerd 
ook gebeurt. Ten aanzien van eventuele schade houdt men elkaar in de luwte, tenzij de 
situatie extreem wordt.  
 
De heer Talens heeft hier begrip voor, maar vindt wel dat de vinger aan de pols moet 
worden gehouden. Assen heeft op dit moment een groot verkeersprobleem, omdat op 
veel plekken, vooral aan de noordkant, dus de Tynaarlo kant, aan de wegen wordt 
gewerkt. Wethouder Assies geeft aan dat er, vooral door Oudemolen, ’s zomers meer 
verkeer is,. In de winterperiode ziet de heer Talens nu nog meer verkeer. Met sneeuw, 
ijzel en donker weer wordt de situatie nu toch wat gevaarlijker. Dus graag de vinger aan 
de pols houden, om te voorkomen dat er iets ernstigs gebeurt. 
 

5. Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat er zich geen insprekers hebben gemeld.  
 

6.  Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het 
Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat er zich geen sprekers hebben gemeld. 
 

7. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet fase II en fase III project verkeer Zuidlaren 
 
De heer Pieters van de VVD-fractie heeft een vraag betreffende een mededeling van 
wethouder Assies op een bijeenkomst in Zuidlaren of in het gemeentehuis. Aangezien 
er onvoldoende financiële middelen waren, zou er naar subsidies worden gezocht en 
wethouder Assies was er stellig van overtuigd dat deze binnengehaald zouden worden. 
Kan het college laten weten hoeveel er al binnen is en wat het tekort nog is.  
 
De fractie van mevrouw Van den Berg-Huisman gaat akkoord met het 
voorbereidingskrediet. Zij heeft een vraag over bijlage vier, fase I. Hier is door de raad 
een krediet beschikbaar gesteld van afgerond 3,5 miljoen euro. De aanneemsom blijkt 
ruim 2 miljoen euro te zijn. Zij verzoekt de wethouder uit te leggen, hoe het verschil van 
1,5 miljoen euro, tussen het beschikbaar gestelde krediet en het benodigde bedrag, tot 
stand komt. 
 
Wethouder Assies geeft aan dat er in dit geval twee beschikbare bronnen voor 
subsidies zijn, het Regiofonds en de Brede Doeluitkeringen, die in Drenthe gezamenlijk 
worden vastgesteld in het kader van het Verkeer- en Vervoersberaad. Voor fase I zijn 
substantiële bedragen ontvangen, 25% wordt gesubsidieerd door externen. Voor fase II 
wordt de aanvraag binnenkort gedaan, aangezien een aanvraag mag pas worden 
gedaan als er obstakelvrij kan worden opgeleverd. Bovendien moet de eigen 
financiering rond zijn. Spreker geeft aan dat dit de situatie is voor de Tienelsweg en 
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Schipborgerweg in Westlaren, waarvoor de aanvraag de deur uitgaat. Voor fase I is 
door de raad ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. De begroting rond de 
aanbesteding ging uit van 2,6 miljoen euro. De rest van de kredieten zijn o.a. gebruikt 
voor voorbereidingskosten. Over deze bestedingen krijgt de raad nog een verklaring. Er 
is ruim 30% korting verkregen in het kader van de aanbesteding. Er is een brede 
aanbesteding geweest met veel inschrijvingen en dat heeft een scherpe prijs 
opgeleverd. Hoe de verdeling van de 2,1 miljoen euro tussen riolering en krediet 
Zuidlaren gaat worden moet nog berekend worden op basis van het bestek. Wethouder 
Assies geeft aan dat ook dat in de verantwoording wordt meegenomen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 
2 januari 2007 besloten. 
 

8. Benoemen leden Welstandscommissie 2007 
 
De heer Talens wil naar aanleiding van dit agendapunt het college verzoeken te bezien 
in hoeverre iets gedaan kan worden aan welstand en bouwprocedures. De procedures 
voor kleinere bouwprojecten of verbouwingen aan woningen lopen vaak zeer stroef of 
helemaal niet. De fractie van de PvdA nodigt het college hierbij uit met een 
discussienota te komen over de zin van welstand voor kleinere bouwwerken en de 
daarbij behorende procedures.  
 
De voorzitter merkt op dat dit een verzoek is naar aanleiding van het agendapunt. De 
opmerkingen van de heer Talens gaan niet in op de benoeming van de leden.  
 
Mevrouw Terwal-Arends meldt de heer Talens dat, als zij het zich goed herinnert, de 
gemeente Hoogezand voor kleine bouwwerkzaamheden hele korte procedures heeft 
van enkele dagen. Wellicht kan het college eens informeren hoe het in die gemeente 
functioneert. 
 
De heer Kloos ondersteunt het voorstel van de heer Talens om de Welzijnscommissie 
in zijn geheel ter discussie te stellen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo ziet er nut en 
noodzaak ook niet van in. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman meent zich te herinneren, dat er nog een evaluatie 
van het welstandsbeleid moet komen. Hierin zou deze discussie kunnen worden 
meegenomen.  
 
Wethouder Frieling geeft aan, dat er al enige tijd een, door de raad vastgestelde, 
Welzijnsnota bestaat. Hierin is voor het hele grondgebied van Tynaarlo een, per gebied 
gebonden, welstandsbeleid geformuleerd. Het lijkt er op dat de keuzes die hierin zijn 
gemaakt, goed geland zijn. Zoals mevrouw Van den Berg terecht opmerkte, is er een 
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afspraak gemaakt voor een evaluatie en de voorbereidingen voor deze evaluatie zijn 
inmiddels gemaakt. Door o.a. een personeelswissel zal het iets langer duren voor de 
evaluatie aan de raad kan worden voorgelegd. De verwachting is dat het zeker in de 
loop van dit jaar zal gebeuren. In de praktijk worden door de ambtenaren die er mee 
werken, tekstuele wijzigingen voorgesteld en deze zullen aan de raad worden 
voorgelegd. De heer Talens richtte zijn pijlen op de kleinere bouwwerken. Hierover kan 
de heer Frieling zeggen, dat er wordt gewerkt aan goede loketcriteria. De bedoeling 
hiervan is dat met name de kleinere bouwwerken, aan de hand van hele concrete 
voorbeelden en beschrijvingen in de welstandsnota, snel kunnen worden afgehandeld. 
Er wordt ook een duidelijke kenbaarheid gecreëerd voor architecten en bouwkundigen 
die met de kleinere bouwwerken bezig zijn en uiteraard ook voor de betrokken burgers. 
Er wordt aan gewerkt en de voorstellen worden in de loop van dit jaar aan de raad 
voorgelegd.  
 
De voorzitter constateert dat er vanuit de raad geen behoefte is aan een tweede 
termijn. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 
16 januari 2007 besloten. 
 

9. Behandeling brief college over wegenonderhoud 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman constateert dat de raad een eenvoudige 
begrotingswijziging wordt voorgelegd. De fractie van D66 is echter tot de conclusie 
gekomen dat er toch een aantal essentiële onderwerpen aan de orde zouden moeten 
komen. Spreekster hoopt dat de overige raadsleden haar mening delen. Ten eerste 
wordt de raad gevraagd een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen. 
Spreekster concludeert dat deze vraag komt als het werk al gedaan is en vindt dat niet 
zoals het hoort. Mevrouw Van den Berg-Huisman verzoekt de wethouder uit te leggen 
hoe dat komt. Ten tweede is de systematiek van het kapitaliseren van werkzaamheden 
voor onderhoud volgens het besluit begroting en verantwoording niet meer toegestaan. 
Dit was in 2004 ook al zo, toen dit besproken werd bij de voorjaarsnota. De fractie van 
D66 vraagt zich dan ook af, waarom dit voorstel aan de raad werd gedaan, terwijl het 
niet toegestaan is. Het college geeft in haar brief aan, dat gezien de grote uitgaven die 
al in dit lopende jaar zijn gedaan, er nu een tekort is. Dat tekort van 1 miljoen euro moet 
nu uit de ARGI komen. Mevrouw Van den Berg-Huisman is het hiermee eens omdat de 
BBV gevolgd moet worden, omdat er anders bij het vaststellen van de jaarrekening 
problemen komen met de accountant. Ten derde heeft D66 aanvullende vragen gesteld 
over de aanbestedingsvoordelen. Dit is bij agendapunt 7 al even aan de orde geweest. 
Er blijken grote aanbestedingsvoordelen te zijn, de afgelopen jaren beliepen deze 30%. 
Het zijn forse bedragen. Ook in 2004 is gediscussieerd over de bestemming van deze 
aanbestedingsvoordelen. Er werd toen besloten tot de aanleg van grasbetontegels 
langs alle wegen. De toenmalige wethouder was de heer Huzen. Dat was ongeveer het 
kader, maar gezien het antwoord van de brief is het toch niet duidelijk. D66 stelt de 
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wethouder voor om daar duidelijke kaders voor te hanteren, zodat de raad weet 
waaraan het geld besteed wordt. De raad heeft het budgetrecht en mag derhalve 
beschikken over het voordeel en bepalen wat er mee gebeurt. Dat zijn de kaders. Als 
deze kaders worden afgesproken is het voor raad en college duidelijk wat er gebeurt. 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft een motie paraat. Of deze wordt ingediend 
hangt af van het antwoord van de wethouder en van de verdere discussie in de raad.  
 
De heer Kremers van de CDA fractie meldt verheugd te zijn dat er zoveel extra geld in 
wegen is gestoken. Het CDA heeft de afgelopen jaren meermalen gezegd, dat er niet 
bezuinigd mag worden op het onderhoud van wegen. Spreker verbaast zich er wel over 
dat de wijze van financieren kennelijk niet door de beugel kan. Althans, de voorgestelde 
wijze van financieren blijkt niet toegestaan op grond van het besluit Begroting en 
Verantwoording. Dan schrikt men toch, als in het najaar 2006 blijkt dat er 1,2 miljoen 
euro is overgehouden en dat de raad tot de conclusie komt dat dit bedrag moet worden 
gestort in de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI). Het CDA heeft indertijd 
het voorstel gedaan om van dit bedrag 250.000 euro te gebruiken ter dekking van de 
begrafenisrechten. Nauwelijks twee maanden later wordt er 1 miljoen euro uit de ARGI 
gehaald, alsnog ter financiering van het wegenonderhoud, aan te zuiveren met een 
stelpost van 90.000 euro per jaar. Als de rente wordt meegeteld, duurt het ruim 10 jaar 
voor de 1,2 miljoen euro weer teruggestort is. Spreker is het met mevrouw Van den 
Berg eens, dat dit een vreemde manier van financieren is. De wethouder wordt verzocht 
in heldere taal uit te leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren. De ontvangen brief vindt de 
heer Kremers te technisch.  
 
De heer Hoogenboom vindt de discussie over de brief van 6 december terecht. De 
conclusie die getrokken werd uit de notulen van 30 juni 2004 is juist. De losse flodder 
van de voorganger van de heer Hoogenboom blijkt zonder zijn voorstel en 
akkoordbevinding van de raad, een besluit te zijn geworden. De toenmalige voorzitter 
van de raad heeft dat gewoon vastgesteld. In de brief van het college van 6 december 
staat: “Inmiddels is duidelijk geworden, dat volgens de BBV-regels de lasten van groot 
onderhoud niet kunnen worden geactiveerd, maar direct ten laste komen van de 
exploitatie”. Het betreffende besluit is gedateerd in 2004. Er zijn inmiddels ten minste 
twee begrotingsbehandelingen geweest en spreker vraagt zich af wat er in dit verband 
is gedaan met de VNG-informatie. Hoe was de rol van de accountant, want niet iedere 
betrokken zal toch geslapen hebben? De heer Hoogenboom vraagt om enige tekst en 
uitleg. Er wordt voorgesteld het geraamde overschot van 1,2 miljoen euro deels aan te 
wenden voor het groot onderhoud. De heer Hoogenboom neemt aan dat dit deel 
1 miljoen euro is. De ChristenUnie had zich verheugd op een vettere ARGI. Is het niet 
mogelijk om voor de aanzuivering, naast de 90.000 euro per jaar, wat 
aanbestedingsvoordelen te gebruiken? In het raadsvoorstel van vandaag, dat 
inhoudelijk al weer achterhaald is, wordt een krediet voorgesteld van 1 miljoen euro af 
te lossen in 25 jaar tegen een rentepercentage van 5%. Een lineaire berekening op 
basis van deze gegevens leert, dat het jaarbedrag dan 65.000 euro zou moeten  zijn in 
plaats van 90.000 euro. De heer Hoogenboom vraagt zich af of in dit huis wellicht 
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andere rekenmethodes gelden. Bij een bedrag van 90.000 euro zou de looptijd 
aanzienlijk korter zijn.  
 
Wethouder Frieling vindt de constatering van de heer Kremers terecht. Jarenlang was 
het budget voor noodzakelijk onderhoud niet toereikend. Daar is op ingespeeld met het 
plan 1 miljoen euro extra uit te trekken als impuls om de opgelopen achterstand snel in 
te lopen. Dit voorstel is aan de raad voorgelegd en voorzover het niet duidelijk is, zal 
wethouder Kosmeijer daar zodadelijk nog een toelichting op geven. Er is bekeken welk 
onderhoud zou moeten gebeuren in het kader van de doelstelling voor deze 1 miljoen 
euro. Dat heeft tijd gevergd, waardoor pas in 2006 tot actie is overgegaan. Toen is men 
er ook voortvarend mee aan de slag gegaan, voortvarend gezien tegen de achtergrond 
van de methodiek die geldt voor het onderhoud. De weginspectie vindt in het voorjaar, 
na de vorstperiode plaats. Vanaf dat moment worden de draaiboeken gemaakt voor het 
benodigde onderhoud, het bijbehorende bestek wordt gemaakt en vervolgens vindt de 
aanbesteding plaats. De hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden wordt bepaald op 
basis van de eigen berekeningsmethodieken. Het resultaat is een bepaalde 
hoeveelheid werk, waarmee het college meent dat daarmee het geld besteed wordt. Als 
blijkt dat voor veel minder geld kan worden aanbesteed, ontstaat de vraag wat met het 
overige geld moet worden gedaan. In beginsel wordt van het budget van 1 miljoen euro, 
dat door de raad ter beschikking is gesteld, geld overgehouden bij de eerste 
aanbesteding. Het college heeft geredeneerd dat het geld beschikbaar is voor 
onderhoudswerk en onderzoekt welk onderhoudswerk nog meer prioriteit heeft en 
binnen het ter beschikking gestelde budget kan worden verricht.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman brengt de wethouder in herinnering, dat het budget 
nog niet ter beschikking was gesteld.  
 
Wethouder Frieling zegt dat wethouder Kosmeijer hier straks ook nog op terugkomt. 
Spreker neemt als uitgangspunt het jaarlijkse bedrag in de begroting van ruim 680.000 
euro. Zoals blijkt uit de stukken is de 1 miljoen euro volgens de heer Frieling ook 
beschikbaar. De interpretatie van het college is, dat het geld dat overblijft van het 
onderhoudsbudget gebruikt kan worden voor onderhoud. Dat kunnen grastegels zijn, 
maar dat kunnen ook andere zaken zijn die vanuit de inspectie en het rationeel 
wegbeheer aangeven worden. Het college meent hiermee te handelen zoals de raad 
heeft bepaald binnen het budgetrecht en er zou geen nieuwe afweging en 
beschikbaarstelling door de raad nodig zijn. Voor dit jaar is van de beschikbare 1,6 
miljoen euro nu ongeveer 1,2 a 1,3 miljoen euro uitgegeven en er rest nog ongeveer 
300.000 euro. Dit bedrag is echter al grotendeels gecommitteerd in de afgesproken 
werkzaamheden met de aannemers en het voornemen is, om die in de loop van dit 
voorjaar verder uit te voeren. Volgens de heer Hoogenboom kunnen de 
aanbestedingsvoordelen ook ingezet worden in plaats van de 90.000 euro.  
 
De heer Hoogenboom geeft aan, dat hij niet heeft bedoeld ‘in plaats van de 90.000’ 
maar zo gauw mogelijk naar de ARGI, zodat deze weer vet wordt. Met een 
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aanbestedingsvoordeel bij het verkeersplan van 1,5 miljoen euro is de zaak snel 
geregeld.  
 
Wethouder Frieling antwoordt dat, door de extra impuls aan het wegenonderhoud, het 
gewenste niveau beter benaderd wordt. Dat kan er toe leiden, dat bij volgende 
begrotingen een lager onderhoudsbudget wordt gevraagd. De raad kan dan besluiten 
wat er met het overblijvende bedrag dient te gebeuren. Vanuit wegenonderhoud is het 
vet maken van de ARGI geen doel, maar het verbeteren van de wegen.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman komt nog even terug op de discussie in 2004 over de 
grasbetontegels. Het ging toen ook over kredieten, niet voor onderhoud, maar voor 
nieuwe investeringen. Daar zijn de grote voordelen te behalen. De discussie van 
vanavond gaat over de besteding van die grote voordelen en niet over het jaarlijkse 
budget voor onderhoud. Investeringen voor nieuwe wegen zijn niet bedoeld om 
grasbetontegels te leggen.  
 
Wethouder Frieling benadrukt dat uit deze budgetten geen nieuwe wegen worden 
aangelegd. Als geconcludeerd wordt dat het geld het best kunnen worden besteedt aan 
grastegels, dan zal dat ook gebeuren. Los van de vraag hoe het financieel/technisch 
juridisch is geregeld, is het miljoen besproken en als extra impuls bedoeld om de 
achterstand weg te werken. Daar is men nu druk mee bezig. Spreker is er van 
overtuigd, dat als het miljoen daarvoor gebruikt wordt, er geheel volgens de wens van 
de raad wordt gehandeld.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan, nog wel prijs te stellen op de financiële 
toelichting.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat er sprake is van een misverstand als men denkt dat het 
alleen om de grastegels gaat. In de brief wordt ook gemeld dat tijdens de Voorjaarsnota 
gesproken is over de bezuinigingen en bijstellingen die moesten plaatsvinden. Het CDA 
noemde ook al het verzet van die zijde om met name op BOR niet te bezuinigen. Ten 
aanzien van het onderdeel wegen heeft het college toen mogelijkheden gezien om met 
die 90.000 euro te spelen en een eenmalig bedrag beschikbaar te krijgen. Dat was te 
doen gebruikelijk en oorbaar. Toen kwam de BBV. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman is van mening dat de BBV er al in 2004 was. 
 
Als dat al zo was, is deze volgens wethouder Kosmeijer niet op de juiste wijze 
geïnterpreteerd. Vanochtend is er in het college nog een discussie geweest over 
wanneer sprake is van een krediet en wanneer van een bestemmingsreserve en hoe 
daar mee omgegaan moet worden, gezien het budgetrecht van de raad. Er is besloten 
dat in de kaderbrief een passage komt, waarin hierover nadere voorstellen worden 
gedaan. Het leidt intern tot veel administratief werk en er moet twee keer mee naar de 
raad gegaan worden. De eerste keer bij de begrotingsbehandeling en later nogmaals. 
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Er is juist een discussie gevoerd in de raad, om het college op programma-niveau te 
mandateren uitgaven te doen om een bepaalde doelstelling te halen. Ook daar is de 
discussie nog lang niet afgelopen als het gaat om helder en toetsbaar formuleren van 
de doelstellingen. Als er echter één ding toetsbaar is, dan is het BOR. Daar heeft de 
raad een gewenst niveau voor afgesproken, dat volgens wethouder Kosmeijer nog lang 
niet gehaald wordt, omdat er de financiële middelen niet voor zijn. De raad heeft 
opdracht gegeven een bepaald niveau te halen en als er dan aanbestedingsvoordelen 
van ongeveer 30% worden gehaald, wordt er een inhaalslag gemaakt. Vanuit de 
toenmalige bezuinigingswoede is besloten, omdat er op dat moment op dit gebied een 
enorme werkhonger was, wat onderhoud naar voren te trekken. Als de zware tijden nog 
langer zouden duren, kon men dan iets minder uitgeven. En zoals de wethouder al 
noemde, kan men dan met minder budget toe. Dit is de discussie die men met elkaar 
gevoerd heeft. Het is volgens wethouder Kosmeijer absoluut niet zinnig om, wanneer er 
binnen het programma voordelen zijn, steeds richting de raad te gaan met de vraag wat 
er mee mag gebeuren. Daar zijn op macroniveau juist afspraken over gemaakt met 
betrekking tot het programma en de doelstellingen, zonder aantasting van het 
budgetrecht. Spreker is van mening dat nog steeds helder moet worden gemaakt welke 
doelen nagestreefd worden en hoe e.e.a. getoetst moet worden. Het college legt dan 
naderhand verantwoording af, over wat er met het geld is gedaan en of het op een 
goede manier past binnen de doelstellingen die zijn geformuleerd.  
Ten slotte de financiële berekening. Er is een rekenrente van 5%. Een 
afschrijvingstermijn van 25 jaar, is gelijk aan 4%. De som van 5% + 4% = 9%. Negen 
procent is 90.000 en 1% is 10.000 en 100% is 1 miljoen euro. Er mag niet alvast 
rekening worden gehouden met een lineaire afschrijving. In de begroting moet rekening 
gehouden worden met het eerste jaar. De 90.000 euro wordt jaarlijks teruggestort in de 
ARGI. De liquiditeitspositie van de ARGI komt in gevaar omdat er een groot bedrag uit 
is gegaan. Structureel wordt 25 jaar lang 90.000 euro in de ARGI gestort. Wethouder 
Kosmeijer zal er op letten, dat deze stortingen na 25 jaar stoppen.  
 
De heer Hoogenboom vindt het een dwaze rekenmethode. Gedurende de looptijd wordt 
er toch over gemiddeld 500.000 euro rente berekend. 
 
De heer Kosmeijer geeft aan dat hier volgens de voorschriften geen rekening mee mag 
worden gehouden. Hij is bereid dit nogmaals na te zien er hier apart over te 
rapporteren. Het aflossingsbedrag moet structureel in de begroting worden opgenomen. 
Vervolgens zijn er door rentewinst weer vrijvallende kapitaalslasten waarmee nieuwe 
investeringen kunnen worden gedaan. Er is in de begroting niet opgenomen, dat er een 
directe relatie is tussen vrijvallende kapitaalslasten en nieuw beleid. Er is een plafond 
ingebouwd, waar van uitgegaan is. Er wordt getracht e.e.a. in evenwicht te brengen en 
deze systematiek is tot nu toe altijd gehanteerd in de benadering van de begroting. 
Volgens deze rekenmethode is 90.000 euro structureel, 1 miljoen euro incidenteel. Het 
mag dan een dwaze methode zijn, maar deze wordt al negen jaar gehanteerd.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt op dat volgens wethouder Kosmeijer de BBV 
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niet op de juiste wijze is geïnterpreteerd. Afgelopen jaar is de 1 miljoen euro nog niet 
beschikbaar gesteld. De consequentie, zoals in de brief verwoord, is dat het tekort uit 
de ARGI moet komen. Wethouder Kosmeijer is het daar mee eens, omdat er anders 
problemen met de accountant komen.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt prijs te stellen op een goedkeurende verklaring over 2006, 
zowel wat de rechtmatigheid als wat de doelmatigheid betreft. Als er fouten zijn 
gemaakt, moeten die dan ook bijgesteld worden. Dit is weliswaar laat gebeurd, maar 
vanuit de gedachte, dat de raad met het vaststellen van de begroting heeft ingestemd 
met het beschikbaar stellen van het geld om de doelstelling van het wegenonderhoud 
gerealiseerd te krijgen. De uitgaven die er voor dat jaar stonden zijn daarom gedaan.  
 
Volgens mevrouw Van den Berg-Huisman is er overigens in 2005 niets gebeurd, terwijl 
er wel begroot was. Spreekster beaamt dat er aan BOR gewerkt moet worden. Het gaat 
echter om andere grote investeringen waar ook een voordeel van 30% wordt behaald 
met een totaal bedrag van miljoenen euro’s. Daar moeten de kaders voor gesteld 
worden. Zij vraagt of de wethouder bereid is dit in de kadernota op te nemen? 
 
Wethouder Kosmeijer verzekert mevrouw Van den Berg-Huisman dat deze discussie er 
komt. Men kan zich afvragen wat er gedaan moet worden met een voordeel, ontstaan 
uit door de raad beschikbaar gestelde kredieten een bepaald doel dienende. Is dat een 
krediet of is dat een bestemmingsreserve die dient voor het totaal van wegen en binnen 
het programma past? Daar moet de discussie over gaan en deze wordt aangekondigd 
in de kaderbrief waarin dan een zinsnede staat dat het college nadere voorstellen aan 
de raad zal doen, hoe daar mee om te gaan. Dan is er een discussie in algemene zin, 
los van wegen, over alle andere doelen die in deze gemeente wordt nagestreefd. Dan 
kan de discussie ten principale gevoerd worden.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Kremers vindt het een helder verhaal. Er wordt straks 90.000 euro per jaar 
gestort in de Algemene Reserve Grote Investeringen. Hoe ziet men dat dit bedrag 
gestort wordt, hoe wordt dat 25 jaar lang bewaakt? 
 
De heer Hoogenboom is van mening dat niet de raad al acht jaar dwaas is, maar dat 
het systeem al die tijd dwaas is.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vindt dat door de financiële wethouder een aantal 
zaken duidelijk is gemaakt. Het is mooi dat er achterstallig onderhoud is gebeurd, maar 
de raad moet daar eerder van op de hoogte worden gesteld. Bij de begroting wordt 
aangegeven wat er gaat gebeuren, maar de raad moet ook kunnen volgen wat er 
gebeurt met dat geld. Daar is te weinig inzicht in. Achteraf krijgt de raad antwoord op 
vragen, maar de informatie moet gelijk op lopen. De BBV moet dus inderdaad zo. Het 
geld is uitgegeven voor een goed doel, maar het had volgens de regels niet gemogen. 
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Het voorstel van de wethouder om te praten over de bestemming van 
aanbestedingsvoordelen, krediet of bestemmingsreserve, maakt de motie van D66 op 
dit moment niet noodzakelijk. Zij kijkt uit naar de discussie hierover bij de kadernota en 
vraagt wanneer deze zal plaatsvinden.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit de volgende vergadering zal gebeuren, op 20 februari en 
licht de gebruikte afkortingen toe. BBV is Besluit Begroting Verantwoording en BOR 
staat voor Beheer Openbare Ruimte.  
 
De heer Kloos beaamt dat alles geld kost en dat de gemeente altijd te weinig geld krijgt 
van de hogere overheden en dat werkt door in het beleid. Er staat een bepaald bedrag 
voor onderhoud en er kunnen wat subsidies worden binnengehaald. Extra projecten of 
plannen in de loop van het jaar kosten ook geld. Als autorijder betaalt spreker per jaar 
een behoorlijk bedrag aan benzine, de opcenten. Als er hier 11.000 postadressen zijn, 
met op elk postadres een auto, beurt de provincie op jaarbasis 39 miljoen. Het college 
zou er over kunnen denken of deze gemeente wat geld van de provincie zou kunnen 
vragen. Die 39 miljoen wordt door de provincie niet voor 100% besteed aan onze 
infrastructuur. Wellicht kan dit eens aangekaart worden bij de provincie. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat geld van de provincie altijd welkom is en roept bij deze 
bevriende statenleden op dat voor elkaar te krijgen. Ten aanzien van het budgetrecht, is 
nergens voorbehouden dat de provincie dat geld ook aan  wegen moet uitgeven. Het is 
een algemeen dekkingsmiddel. Als er problemen zijn ten aanzien van verkeer of 
anderszins, waarvoor geld kan worden weggehaald bij de provincie zal het college niet 
schromen aan de buidel van de provincie te rammelen. Met betrekking tot de algemene 
problematiek is spreker verheugd, dat mevrouw Van den Berg-Huisman daar in elk 
geval mee uit de voeten kan en het kruit droog kan houden tot de bespreking van de 
meer algemene lijn. Het college constateert dat bij in de overgang van de BBV-
voorschriften fouten zijn gemaakt. Dit is een voorbeeld, waar gecorrigeerd moest 
worden en dat gebeurt nu achteraf met een begrotingswijziging. Zeker als het gaat om 
zulke grote bedragen verdient dat natuurlijk niet de schoonheidsprijs.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat in de brief wordt aangegeven dat het 
overschot moet worden teruggestort. Nu noemt wethouder Kosmeijer toch weer de 
begrotingswijziging van 1 miljoen euro. Dat is volgens de regels van de BBV juist niet 
de bedoeling.  
 
De heer Kosmeijer geeft aan dat de voorschriften van de BBV nu netjes worden 
gevolgd. Het aanvankelijke voorstel was niet volgens de voorschriften van de BBV. 
Verder is het voordeel van het constante bedrag van 90.000 euro voor de ARGI dat het 
traceerbaar is. De ARGI wordt verder gevoed door rente van reserves waar geen rente 
aan wordt toegevoerd. Daar komt dan een nieuwe regel bij met 90.000 euro, in verband 
met het besluit dat vanavond wordt genomen.  
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De voorzitter constateert, dat hiermee de discussie is gevoerd.  
 

10. Verordening Wet Inburgering 
 
Mevrouw Terwal geeft aan dat Gemeentebelangen in principe akkoord kan gaan met 
deze verordening. Als aanbeveling aan het college stelt zij voor mensen die een 
inburgeringexamen doen, na afloop een boekje aan te bieden over de cultuurhistorische 
geschiedenis van de gemeente. Bij het behalen van het Nederlanderschap geeft de 
burgemeester een cadeautje en het zou aardig zijn als er iets bijzat van de eigen 
gemeente. Misschien kan er in samenwerking met de cultuurhistorische vereniging een 
leuk boekje worden gemaakt.  
 
Mevrouw Zuiker zegt dat de wet inburgering een feit is en dat de gemeente daar nu 
uitvoering aan moet geven. Inwoners van de gemeente worden verplicht een 
inburgeringexamen te doen en hebben ook een slaagplicht. Zij draaien ook op voor de 
kosten die enkele duizenden euro’s kunnen belopen, tenzij de gemeente hen een 
aanbod doet voor de inburgeringvoorziening. GroenLinks vind het goed en terecht, dat 
het college de criteria voor deze doelgroep ruim heeft opgesteld, zodat een grote groep 
inburgeraars alleen de eigen bijdrage voor de inburgering hoeft te betalen. Mevrouw 
Zuiker vraagt het college of mensen met een uitkering of een minimum inkomen in 
aanmerking kunnen komen voor vergoeding van de eigen bijdrage. Het betreft hier een 
bedrag van € 270, dat betaald moet worden in 18 maandelijkse termijnen. Het college is 
voornemens een keer per vier jaar aan de raad te rapporteren over de doelmatigheid 
van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen. De inburgeringsplichtigen 
van nu hebben vijf jaar de tijd om in te burgeren. Als er over vier jaar wordt 
geëvalueerd, is de tijd wat krap om bij te sturen. GroenLinks stelt daarom voor dat het 
college na twee jaar, dus in het voorjaar van 2009, een voortgangsrapportage maakt. 
De raad kan dan geïnformeerd worden over de stand van zaken ten aanzien van de 
uitvoering van de Wet Inburgering.  
 
Mevrouw Bomhof-Ruijs is het in grote lijnen eens met mevrouw Zuiker. Ook de PvdA 
vindt € 270 voor mensen met een uitkering een groot bedrag, zeker als daar nog 
reiskosten bij komen. De vraag is of deze mensen in aanmerking kunnen komen voor 
een minimaregeling. 
 
Wethouder Assies neemt de suggestie van Gemeentebelangen mee. Het lijkt hem een 
goed idee het eigen cultuurgoed naar voren te brengen. Deze doelgroep wordt niet 
alleen ingeburgerd, maar moet ook maatschappelijk participeren. Zij dienen 
ondersteund te worden bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Deze 
doelgroep wordt breed geactiveerd en op basis daarvan burgert men in. Als men in een 
maatschappij participeert, burgert men het gemakkelijker in en leert men de taal. Het is 
dus zowel praktijk als theorie. Omdat de mensen bij de gemeente bekend zijn kan 
maatwerk worden geleverd ten aanzien van hun eigen inkomenspositie. Wethouder 
Assies is niet van plan de € 270 te gaan vergoeden. Dit zal per persoon bekeken 
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worden. Maatwerk wil zeggen dat per persoon bekeken zal worden welke 
ondersteuning nodig is. Het zal echter nooit een barrière vormen in het kader van de 
inburgering. Het college zal jaarlijks een rapportage aanleveren over het verloop van de 
inburgering en de maatschappelijke participatie. Dit is in het kader van de verordening 
zo opgenomen, omdat dit een duidelijke uitvoering is van de wet en dit is het minimum 
dat geboden moet worden. De wethouder zegt echter toe jaarlijks de stand van zaken 
bij deze doelgroep te evalueren. 
 
Vervolgens wordt volgens het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 
23 januari 2007 besloten.  
 

11. Begrotingswijzigingen 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman deelt mee niet in te kunnen stemmen met 
begrotingswijziging 8. Zij neemt aan dat de raad haar standpunt deelt.  
 
De voorzitter vraagt naar haar argumenten voor dit standpunt. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman antwoordt dat de reparatie is uitgevoerd zoals in de 
brief is voorgesteld. Dit voorstel is volgens de regels van de BBV niet toegestaan.  
 
Wethouder Kosmeijer wil de verwarring over dit onderwerp wegnemen. Hij geeft aan 
dat het miljoen uit de Algemene Reserve Grote Investeringen moet worden gehaald. 
Volgens het budgetrecht is dat de bevoegdheid van de raad. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman is blij dat het nu helder is. De aanleiding van deze 
hele discussie is een begrotingswijziging die hetzelfde luidt, namelijk 1 miljoen euro. In 
dit geval kan zij instemmen met het voorstel. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 25 januari 2007 besloten.  
 

12. Informatie uit het college /namens het college 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 
 

13. Ingekomen stukken 
 
Mevrouw Brinkman heeft een opmerking over brief nummer 244. Het betreft de brief 
van de gemeente aan de heer Kranenburg uit De Groeve waarin hem wordt verzocht 
zijn hekwerk te verwijderen. Dit hekwerk heeft de heer Kranenburg in 1999 heel netjes 
neergezet. Het hek dient te worden verwijderd omdat dit het onderhoud aan de berm en 
de bomen zou belemmeren. Het hek staat echter achter de berm en de bomen. 
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Belemmering is dus niet aan de orde. De gemeente is echter van mening dat er wel 
sprake is van belemmering. De Provincie die het onderhoud uitvoert, heeft aangegeven 
het hek niet als belemmering te zien. Toch hanteert de gemeente belemmering als 
argument om de heer Kranenburg te sommeren om voor 31 december 2006 het hek te 
verwijderen. De gemeente geeft aan dat verwijdering heel simpel is. Er wordt dan wel 
vergeten dat er circa anderhalve meter beton is gestort om de palen van het hek goed 
vast te zetten. Kortom, het lijkt alsof de regel, die strikt genomen juist is, hier wel heel 
erg ambtelijk wordt uitgelegd. De heer Kranenburg is best bereid om het stukje grond 
achter de bomen van de gemeente aan te kopen, maar de gemeente hanteert de 
zojuist genoemde argumenten om te zeggen dat dit niet mogelijk is. Er is een patstelling 
ontstaan, terwijl het naar de mening van de PvdA-fractie heel gemakkelijk opgelost zou 
kunnen worden. De heer Kranenburg vraagt in zijn brief van 28 december 2006 om de 
zaak te heroverwegen. Mevrouw Brinkman wil het college vragen die heroverweging 
daadwerkelijk te doen en de raad van de uitkomst op de hoogte te stellen. 
 
De heer Stel zegt dat zijn verhaal van dezelfde strekking heeft als die van mevrouw 
Brinkman. 
 
De heer Kremers geeft aan dat ook hij over hetzelfde onderwerp wil spreken. Hij wil 
echter niet inhoudelijk op de zaak ingaan omdat hij van mening is dat het een 
uitvoeringskwestie betreft. De raad gaat niet over uitvoeringskwesties. In zijn 
algemeenheid merkt hij echter steeds vaker, en deze kwestie is er weer een sprekend 
voorbeeld van, dat in de gemeente Tynaarlo een aantal regels wordt gehanteerd. Er zijn 
gebodsregels en verbodsregels. Deze zijn heel helder. Maar er zijn ook regels om 
zaken te reguleren. Wethouder Assies gebruikte zojuist de term maatwerk. In de optiek 
van de heer Kremers zou het ambtelijk apparaat eens wat meer lef moeten tonen om in 
bepaalde situaties maatwerk te leveren in plaats van altijd zo hardnekkig aan regels 
vast te houden. Dit wil hij het college en het ambtelijk apparaat meegeven. 
 
Mevrouw Brinkman sluit zich bij de woorden van de heer Kremers aan. 
 
De heer Kloos zegt dat hij de woorden van heer Kremers onderstreept. 
 
Wethouder Frieling zegt dat deze kwestie al een aantal jaren speelt. Nu heeft de heer 
Kranenburg zich, na een brief van het college te hebben ontvangen, met een brief tot 
de raad gewend. Er is echter het nodige aan vooraf gegaan. Er is ambtelijk overleg 
tussen de provincie en de gemeente Tynaarlo geweest. In dit overleg is het betreffende 
criterium vastgesteld. Het moet nu wel duidelijk worden of de provincie inderdaad is 
teruggekomen op eerdere afspraken aangaande het bomenonderhoud langs een 
provinciale weg in de gemeente Tynaarlo. De heer Kranenburg rept in zijn brief van een 
provinciaal bestuurder die dit zou hebben gezegd. Als er sprake is van een 
beleidswijziging bij de provincie, dient de gemeente er voor alle duidelijkheid via 
rechtstreekse lijnen van in kennis te worden gesteld. De gemeente Tynaarlo zal 
hiernaar informeren. In antwoord op de woorden van de heer Kremers, merkt 
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wethouder Frieling op dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van regels en 
criteria uitdrukkelijk bij het college ligt. Hij is daarom niet gelukkig met de opmerking dat 
ambtenaren meer maatwerk moeten leveren. Ambtenaren werken onder de 
verantwoordelijkheid van het college. Gelet op het feit dat hier sprake is van een lange 
voorgeschiedenis wordt gewerkt in nauw overleg met de portefeuillehouder. Mocht de 
raad commentaar hebben, dan mag dit aan het adres van spreker worden gericht. 
Verder is de vraag gesteld of de raad op de hoogte kan worden gebracht van wat het 
college uiteindelijk op dit punt zal bedenken. Wethouder Frieling zegt bij deze toe dat dit 
zal gebeuren. 
 
De heer Kremers zegt dat de wethouder terecht stelt dat het de verantwoordelijkheid is 
van het college. Bij deze verzoekt spreker het college dan ook om in het vervolg, bij dit 
soort situaties, meer maatwerk te leveren.  
 
Mevrouw Hofstra wil over brief nummer 241 spreken. Het betreft de brief van SKID 
kinderopvang te Annen. Het is een commercieel bedrijf dat kinderopvang verzorgt in de 
gemeente Tynaarlo. SKID zet in haar brief vraagtekens bij de wijze waarop TRIAS alle 
peuterspeelzalen in de gemeente Tynaarlo onder haar hoede heeft gekregen. Is de 
gemeente in deze wel voldoende onafhankelijk geweest? Is er met de nieuwe situatie 
nog wel sprake van eerlijke concurrentie? Er is door de fractie tijd in deze zaak 
geïnvesteerd, maar al studerende is men er niet geruster op geworden. De fractie deelt 
de zorg van SKID. Deze materie is complex. De gunning van dit project aan TRIAS 
vond plaats zonder concurrentie. Daarbij ineens een verhoging van de subsidie. TRIAS 
dat onder dezelfde naam, naast gesubsidieerde opvang ook commerciële opvang 
aanbiedt. Vragen die bij de fractie van de VVD leven zijn: hoe onafhankelijk staat de 
gemeente Tynaarlo hier in? Waarom heeft de gemeente geen concurrerende offertes 
aangevraagd? Hoe stimuleert de gemeente marktwerking in de sector kinderopvang? 
Hoe waarborgt de gemeente eerlijke concurrentie in deze? En wat heeft de gemeente 
gedaan om de subsidiestroom sec te laten toekomen aan de peuters? Hoe voorkomt de 
gemeente dat delen hiervan mogelijk ook worden ingezet voor commerciële opvang die 
TRIAS onder dezelfde naam vanuit dezelfde sector en ook op dezelfde locatie aanbied? 
De fractie van de VVD pleit voor het agenderen van dit punt voor één van de komende 
raadsvergaderingen, zodat er in een bredere context uitgebreid over gesproken kan 
worden. Deze brief van SKID zou in de bespreking meegenomen kunnen worden. Het 
agenderen is een actie die de fractie uiteraard van het Presidium vraagt. De fractie 
verzoekt het college echter om ter voorbereiding van deze behandeling een stuk voor te 
bereiden waaruit de volledige procesgang blijkt, hierin de overwegingen en de door het 
college gemaakte keuzes, toegespitst op openheid en transparantie, met aandacht voor 
open marktwerking en eerlijke concurrentie en als centraal punt de onafhankelijke 
positie van de gemeente hierin. 
 
De voorzitter constateert dat het college er geen bezwaar tegen heeft om de gestelde 
vragen mee te nemen in de beantwoording en via het Presidium te laten lopen wanneer 
dit punt op de agenda komt te staan. Het college wordt verzocht de gestelde vragen in 
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de beantwoording mee te nemen.  
 
Wethouder Kosmeijer wil bij voorbaat meegeven dat de discussie uiteraard kan worden 
gevoerd. De gestelde vragen kunnen in de beantwoording worden meegegeven. Wel 
moet men beseffen dat de samenvoeging van peuterspeelzalen geen punt is van de 
gemeente maar van de peuterspeelzalen die zijn gaan samenwerken onder de vleugels 
van TRIAS. De gemeente heeft geen aanbesteding gedaan. Dit was niet aan de orde. 
Er zijn problemen gesignaleerd in de procesgang. Maar de formele regels van de 
aanbesteding zijn in deze kwestie niet aan de orde.  
 
De voorzitter bedankt wethouder Kosmeijer voor deze verduidelijking. In de 
beantwoording zal het nog een keer goed worden verwoord.  
 

14. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

15. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft een vraag over de Regiovisie. Uit de stukken 
heeft zij geconstateerd dat er een Regiopark investeringsgebied Koningsas naar voren 
komt. Het is een aardige beschrijving. Zij vraagt zich echter af hoe dit in de Regiovisie 
komt. Wat heeft de raad hier mee te maken? Hoe gaat het hele proces? Op zich is het 
interessant, maar het lijkt spreekster goed dat de raad weet dat het gebeurt en waar het 
vandaan komt. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat er een heldere afspraak is gemaakt met betrekking tot 
de Regiovisie. Er is een startschot gegeven vanuit de Regiovisie om de band tussen 
Regiovisie, gemeenteraden en staten aan te halen. De bijeenkomst was hiervoor ook 
bedoeld. Als vervolg op deze bijeenkomst heeft het college toegezegd de raad over 
belangrijke ontwikkelingen te informeren. De uitkomsten uit de discussie die dan 
ontstaat kunnen weer worden meegenomen in de richting van de Regiovisie. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt zich af waar dit idee vandaan komt. Het gaat 
over het grondgebied van de gemeente Tynaarlo, de Koningsas. Daarover wordt van 
alles gezegd. 
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat de Regiovisie over de 12 gemeenten rondom de 
steden Groningen en Assen gaat. De Koningsas ligt in dit gebied.  
 
Wethouder Assies zegt dat het te maken heeft met de Wet ILG (Inrichting Landelijk 
Gebied). De provincie is verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van het 
landelijk gebied en heeft Drenthe opgedeeld in gebiedsdelen. In combinatie met de 
Regiovisie zijn er investeringsgebieden aangewezen. De Koningsas, die buiten alle 
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gebiedsdelen valt, is hierin aangewezen als een gebied met prioriteit. Het is een 
voordeeltje in de gemeente Tynaarlo. Het is op de agenda gekomen. Dit houdt in dat er, 
naast ontwikkelingen en investeringen in het kader van de Regiovisie, ook ruimte komt 
om in dit gebied iets te doen in het kader van het Regiopark. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vindt dit allemaal prachtig, maar het beantwoordt niet 
haar vraag waar dit idee vandaan komt en welke rol de raad hierbij speelt. Dit vindt zij 
wezenlijk. De raad krijgt anders de hapklare brokken en zij wil eerst voorproeven. De 
raad dient eerder te worden betrokken bij de ontwikkelingen. Spreekster wil de griffier 
vragen het stuk over de ontwikkelingen van de Koningsas voor de raad te kopiëren 
zodat iedereen weet waar het over gaat. 
 
Wethouder Assies geeft aan dat mevrouw Van den Berg-Huisman te snel is met haar 
opmerkingen. Men bevindt zich. met het investeringsprogramma in het kader van het 
Regiopark nog in de voorbereidingsfase. De raad wordt volledig van de ontwikkelingen 
op de hoogte gebracht. Het college is bezig met de voorbereidingen en de raad wordt 
zeker niet gepasseerd. 
 
Wethouder Kosmeijer wil nog toevoegen dat in het Meerjaren Investeringsprogramma 
van de Regiovisie en tijdens de bijeenkomst in Martini Plaza, helder is aangegeven dat 
de raad aan het einde van dit jaar wordt gevraagd in te stemmen met het Meerjarig 
Investeringsprogramma. Inclusief de stukken die nu al zijn overlegd. De raad heeft dan 
nog tijd genoeg om de inhoudelijke discussie te voeren.  
 
De voorzitter merkt op dat mevrouw Van den Berg-Huisman op dit moment heel pro-
actief bezig is, maar dat de discussie zeker nog zal worden gevoerd.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman voert aan dat er wordt gesproken over een integrale 
visie die er nog niet is. Ze denkt dat het goed is als de raad een bijdrage levert aan 
deze visie.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit, spreekster kennende, zeker zal gebeuren. 
 

16. Sluiting 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 21.20 uur.

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

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
 


