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Ten geleide: 
 
Vries, 21 mei 2008 
 
Geachte heer De Jong, geachte collega-raadsleden, 
 
Aan de heer J.L. de Jong, als raadsgriffier van de gemeente Tynaarlo, verzoeken wij om het 
gehele onderliggende document onverwijld aan de leden van de raad te doen toekomen, 
zodat zij er kennis van kunnen nemen. Ook verzoeken wij om de in dit document opgenomen 
initiatiefvoorstellen (de stukken II en III) formeel aan het presidium door te geven. 
 
Onze fractie, met ondersteuning van onze werkgroep jonge juristen, acht het zeer van 
belang, dat de gemeente Tynaarlo laat zien, dat deze gemeente waarde hecht aan alle 
vrijwilligers die zich in deze gemeente inzetten voor het gemeenschapsleven, ondermeer 
door het organiseren van evenementen. De formele afwijzing door het college van een 
verzoek van de Vereniging voor Volksvermaken Vries (VvV) tot een kleine financiële 
tegemoetkoming als gebaar tegenover de vrijwilligers, naar aanleiding van het afgelasten 
van de grasbaanraces te Vries in maart dit jaar, beschouwen wij als een voorbeeld van hoe 
het nu eigenlijk niet zou moeten. 
 
Daarom hebben wij een aantal algemene maatregelen uitgewerkt die ertoe zouden kunnen 
bijdragen, dat dergelijke gevallen - wanneer de gemeente er juist moet zijn voor 
vrijwilligersorganisaties, als het ware om hen een hart onder de riem te steken als een 
evenement moet worden afgelast - op een gepaste wijze tegemoet worden treden. Daarbij 
wordt ook de thans spelende concrete kwestie rond het verzoek van de VvV niet vergeten. 
 
I. Concept-amendement Vaststelling Deelverordening evenementensubsidie 
 
Bij amendement op het voorstel over de Deelverordening evenementensubsidie zullen wij 
voorstellen, om ingeval van afgelasting van een evenement, ook subsidie te kunnen geven. 
Dit feitelijk om middels een soort “waarderingssubsidie” een gebaar naar de getroffen 
vrijwilligersorganisatie te kunnen maken, voor de door hen verrichte inspanningen. 
 
Dit concept-amendement (I) is hierbij alvast ter kennis gegeven aan de raad. 
 
II. Initiatiefvoorstel tot aanpassing van de Legesverordening 2008 e.d. 
 
Subsidie is één instrument om het beoogde doel te bereiken. Een ander instrument kan 
bijvoorbeeld teruggave van leges zijn. Daartoe stellen wij een aanpassing van de 
Legesverordening 2008 en de bijbehorende Tarieventabel voor. 
 
DIT INITIATIEFVOORSTEL (II) IS HIERBIJ INGEDIEND (CONFORM ART. 38 RvO). 
 
III. Aanvraag debat over tegemoetkoming Vereniging voor Volksvermaken Vries 
 
Ten slotte vragen wij een debat aan aangaande de concrete kwestie rond de VvV. 
 
DIT INITIATIEFVOORSTEL (III) IS HIERBIJ INGEDIEND (CONFORM ART. 38 RvO). 
 
(Een bijgevoegde concept-motie is alvast ter kennis gegeven aan de raad.) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Namens dezen, 



C.H. Kloos, fractievoorzitter



I. Concept-amendement Vaststelling Deelverordening evenementensubsidie 
 

Amendement nr 
 

(artikel 35 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 
 
 
Amendement ingediend door de ondergetekende raadsleden  
 
Agendapunt … 
Raadsvergadering 10-06-2008 
Onderwerp: Vaststelling Deelverordening evenementensubsidie [subsidie bij afgelasting] 
 
Tekstvoorstel: 
 
I. Nieuw artikel 7. 
Het voorstel tot vaststelling van de Deelverordening evenementensubsidie te wijzigen in dier 
voege dat in deze verordening, na artikel 6, een nieuw artikel wordt ingevoegd welke luidt: 
 
Artikel 7 Subsidie ingeval van afgelasting evenement 

1. Subsidie kan ook worden verleend in verband met het afgelasten van het evenement, 
indien de afgelasting van het evenement heeft plaatsgevonden naar aanleiding van 
een omstandigheid die in redelijkheid niet aan de subsidieaanvrager verweten kan 
worden. 

2. Een aanvraag tot het toepassen artikel 7.1, moet worden ingediend uiterlijk binnen 10 
weken na de afgelasting van het evenement. 

3. Het in de overige artikelen bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Aanvragen tot toepassing van artikel 7.1 betreffende evenementen die in het jaar 
2008, maar vóór de inwerkingtreding van deze verordening, zijn afgelast, moeten 
uiterlijk worden ingediend binnen 10 weken na de inwerkingtreding van deze 
verordening. 

 
II. Vernummering overige artikelen 
Het voorstel tot vaststelling van de Deelverordening evenementensubsidie te wijzigen, door 
de oorspronkelijke artikelen 7, 8, 9 en 10 te vernummeren (tot respectievelijk: 8, 9, 10 en 11). 
 
Toelichting: 
Het is van belang, dat de gemeentelijke overheid diens waardering doet blijken tegenover de 
vrijwilligers binnen de gemeente Tynaarlo die zich inzetten voor een vitaal 
gemeenschapsleven in de lokale samenleving door onder andere het organiseren van 
diverse evenementen die de sociale cohesie bevorderen. Daarbij is het ook van belang, dat 
de gemeentelijke overheid doet blijken, ook voor de vrijwilligers klaar te staan, als zij worden 
geconfronteerd met een grote, onverhoedse en buiten hun invloedssfeer vallende 
teleurstelling. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn, als een evenement op het laatste 
moment - dus terwijl het al geheel tot in de puntjes was voorbereid, met alle moeite en 
kosten van dien - wordt afgelast. De gemeentelijke overheid doet er dan goed aan, de 
vrijwilligers - bij wijze van spreken - een hart onder de riem te steken. Dit kan ondermeer met 
een financiële tegemoetkoming, formeel in de vorm van een subsidie. Feitelijk kan dit 
beschouwd worden als een soort “waarderingssubsidie” voor de vrijwilligers. 
                            
Vries, 10 juni 2008 
 
Door de raadsleden: (zal volgen: ondertekening en indiening aan de raadsvoorzitter) 



II. Initiatiefvoorstel tot aanpassing van de Legesverordening 2008 e.d. 
 
Voor raadsvergadering d.d. 10 juni 2008   agendapunt … 
  
Aan de griffier, de raadsvoorzitter, het raadspresidium en de gemeenteraad van Tynaarlo 
 
Vries, 21 mei 2008 
  
Onderwerp: 
  

vaststellen Verordening tot wijziging Legesverordening 2008 en 
Tarieventabel 

Portefeuillehouder: … 
Behandelend ambtenaar: … 
Gevraagd besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging Legesverordening 

2008 en Tarieventabel 
Bijlagen: conceptbesluit 
  
TOELICHTING 
  
Inleiding 
Op 6 november 2007 heeft de raad van de gemeente Tynaarlo de Legesverordening 2008 
vastgesteld, alsmede de daarbijbehorende Tarieventabel. In deze Legesverordening 2008 
was geen hardheidsclausule opgenomen. Evenmin is in de Tarieventabel de mogelijkheid 
gecreëerd, om - in samenhang met artikel 9 van de verordening en artikel 242 van de 
Gemeentewet - bijvoorbeeld als organisator van een evenement teruggave te verzoeken van 
de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning om in de gemeente een evenement te houden als bedoeld in artikel 2.2.2. van de 
gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, bijvoorbeeld in het geval dat het 
evenement moet worden afgelast. Uiteraard is dit een keuze die de raad - waar de fractie 
van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 deel van uitmaakt - destijds heeft gemaakt door de 
verordening en de Tarieventabel aldus vast te stellen. Naar aanleiding van hetgeen in het 
onderstaande zal worden beschreven, heeft de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
echter reden gezien, om de verordening en Tarieventabel op de genoemde punten nog eens 
in overweging te nemen, en om aan de raad voor te stellen hetzelfde te doen. 
 
Dit heeft een concrete aanleiding (zie het als een voorbeeldsituatie). De Vereniging voor 
Volksvermaken Vries (verder kortweg: VvV) is dit jaar geconfronteerd met een grote 
teleurstelling. De vrijwilligers van deze vereniging hadden ook dit jaar (maart) de 
grasbaanraces te Vries georganiseerd en tot in de puntjes voorbereid. Echter, vanwege 
extreme weersomstandigheden (waardoor de baan te nat was), moesten de grasbaanraces 
op het laatste moment worden afgelast. De grasbaanraces zijn een belangrijk jaarlijks 
evenement voor het dorpsleven te Vries, en zij zetten bovendien de gemeente Tynaarlo “op 
de kaart”, omdat zij een internationale uitstraling hebben. De VvV had, naar aanleiding van 
het afgelasten van de grasbaanraces, aan het college van de gemeente Tynaarlo een kleine 
financiële tegemoetkoming gevraagd. (Zie ook: Dagblad van het Noorden, editie Drenthe-
Noord, 20 mei 2008, rubriek Noord-Drenthe.) Dit feitelijk als een gebaar richting de 
vrijwilligers, die zich zozeer voor het organiseren van de grasbaanraces hadden 
ingespannen, hetgeen uiteindelijk vergeefs was gebleken. Het verzoek tot een 
tegemoetkoming had ondermeer betrekking op de leges die aan de gemeente betaald 
hadden moeten worden voor het evenement dat uiteindelijk moest worden afgelast. Het 
college heeft zich ongenegen getoond, dit verzoek te bewilligen. Zulks ondermeer, omdat de 
ene vereniging niet boven de andere bevoordeeld zou kunnen worden. 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 vindt het van belang, dat de gemeentelijke 
overheid diens waardering doet blijken tegenover de vrijwilligers binnen de gemeente 



Tynaarlo die zich inzetten voor een vitaal gemeenschapsleven in de lokale samenleving door 
onder andere het organiseren van diverse evenementen die de sociale cohesie bevorderen. 
Daarbij is het naar de mening van de fractie ook van belang, dat de gemeentelijke overheid 
doet blijken, ook voor de vrijwilligers klaar te staan, als zij worden geconfronteerd met een 
grote, onverhoedse en buiten hun invloedssfeer vallende teleurstelling. Daarvan kan 
bijvoorbeeld sprake zijn, als een evenement op het laatste moment - dus terwijl het al geheel 
tot in de puntjes was voorbereid, met alle moeite en kosten van dien - wordt afgelast. De 
gemeentelijke overheid doet er dan aldus de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 goed 
aan, de vrijwilligers - bij wijze van spreken - een hart onder de riem te steken. Dit geldt in het 
geval van de VvV, zoals in het voorgaande is omschreven, maar dit geldt evenzeer in andere 
gevallen waarin vrijwilligersorganisaties voor grote teleurstellingen worden geplaatst, doordat 
een evenement - waarvoor zij reeds de leges hadden betaald - moet worden afgelast. 
 
De gemeente Tynaarlo zelf ondersteunt - naar eigen zeggen - de gedachte dat evenementen 
een positieve bijdrage aan het leefklimaat en imago van de gemeente kunnen leveren. Dit 
impliceert, aldus de fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, ook de gedachte dat de 
gemeente “zuinig” moet zijn op de vrijwilligers die zich voor zulke evenementen inzetten. 
Hiertoe wordt op 10 juni 2008 de Deelverordening Evenementensubsidie behandeld. Dit is 
een instrument om aan een goed evenementenbeleid - ofwel vrijwilligersbeleid - zorg te 
dragen. En ander instrument om hetzelfde doel te dienen, kan een aanpassing van de 
regelgeving rond leges zijn. Bijvoorbeeld door - zoals wordt voorgesteld - teruggave van 
leges mogelijk te maken in het geval dat een evenement afgelast moet worden. Of door het 
toepassen van een hardheidsclausule in (andere) onbillijke situaties mogelijk te maken. 
Aangezien een en ander na aanname van het voorstel plaats kan vinden op basis van een 
algemeen geldende regeling, is er geen sprake van bevoordeling van de ene organisatie 
boven de andere. In voorkomend geval kan een ieder zich op de regeling beroepen. De 
regeling is uiteraard van algemene strekking. Ook allerlei andere onbillijkheden van 
overwegende aard kunnen bijvoorbeeld met de hardheidsclausule worden opgevangen. 
 
Procedure 
De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 verzoeken om behandeling onder 
de bespreekagenda. Zij overwegen om hoofdelijke stemming te vragen. 
 
Vervolgprocedure 
De vaststelling van de wijzigingen in de verordening en de Tarieventabel zullen op de 
gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt zodat zij, wettelijk gezien, in werking treden. In 
artikel IV van het conceptbesluit worden de procedurele aspecten benoemd en geregeld. 
 
Financiële consequenties 

- Het wijzigen van de verordening heeft op zichzelf geen financiële consequenties.  
- Als evenwel - ingevolge de nieuwe regeling - een beroep wordt gedaan op de 

mogelijkheid tot teruggave van leges (of tot aanwending van de hardheidsclausule), 
en aan het verzoek wordt voldaan, zal dit enige kosten met zich meebrengen.  

- Het zal doorgaans slechts incidentele aangelegenheden betreffen, waarbij de kosten 
per geval niet verder op zullen lopen dan ten hoogste enige honderden Euro’s.  

- Zie ook het vierde lid van artikel IV van het conceptbesluit (“Zonodig legt het college 
van burgemeester en wethouders aan de raad een nader uitvoeringsbesluit ter 
goedkeuring voor, bijvoorbeeld als dat begrotingstechnisch van node mocht blijken”). 

 
Gevraagd besluit 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging Legesverordening 2008 en Tarieventabel. 
 
Ingediend door de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Namens dezen, 
C.H. Kloos, fractievoorzitter



 
 
 
 
Raadsbesluit nr. 
 
Betreft:  vaststellen Verordening tot wijziging Legesverordening 2008 en Tarieventabel 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gezien het hiertoe ingediende voorstel; 
 
gelet op de artikelen 149, 216, 217, 229 en 242 van de Gemeentewet; 
 
overwegende dat het wenselijk is de Legesverordening 2008 en de bijbehorende 
Tarieventabel te wijzigen door de invoering van een hardheidsclausule en de mogelijkheid 
om teruggave te vragen van leges die zijn betaald voor evenementen die zijn afgelast; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
vast te stellen deze Verordening tot wijziging Legesverordening 2008 en Tarieventabel 
 
Artikel I. Invoering hardheidsclausule in Legesverordening 2008 
De Legesverordening 2008 wordt gewijzigd in dier voege dat in deze Legesverordening 2008 
na artikel 9 het volgende artikel wordt ingevoegd: 
 
 Artikel 9a Hardheidsclausule 
In bijzondere gevallen en voorzover toepassing van deze verordening leidt tot een 
onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze verordening 
bepaalde. 
 
Artikel II. Invoering mogelijkheid tot teruggave leges voor afgelaste evenementen 
De Tarieventabel horende bij de Legesverordening 2008 wordt gewijzigd in dier voege dat na 
de bepaling 16.6.3 in deze Tarieventabel de volgende bepaling wordt ingevoegd: 
 
16.6.4. Teruggave van de leges is mogelijk indien het evenement wordt afgelast wegens een 
omstandigheid die in redelijkheid niet aan de aanvrager van de teruggave verweten kan 
worden. 
 
Artikel III. Overgangsregeling voor gevallen vóór inwerkingtreding verordening 
Verzoeken tot toepassing van de artikelen I en II in verband met omstandigheden die zich in 
het jaar 2008 maar vóór de inwerkingtreding van deze verordening hebben voorgedaan, 
kunnen binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend. 
 
Artikel IV. Procedurele bepalingen (zoals bekendmaking en inwerkingtreding) 
1. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in de 

eerste twee leden van artikel 139 van de Gemeentewet. 



2. Ten behoeve van de overzichtelijkheid en werkbaarheid zijn de raadsvoorzitter en de 
raadsgriffier opgedragen om met bekwame spoed een gecomprimeerde versie van de 
Legesverordening 2008 en de bijbehorende Tarieventabel op te stellen, waarin de bij dit 
besluit daarin aangebrachte wijzigingen zijn verwerkt.  

3. Het college van burgemeester en wethouders is opgedragen om voor de goede uitvoering 
van dit besluit zorg te dragen, voorzover niet anders is bepaald. 

4. Zonodig legt het college van burgemeester en wethouders aan de raad een nader 
uitvoeringsbesluit ter goedkeuring voor, bijvoorbeeld als dat begrotingstechnisch van node 
mocht blijken. 

5. Aan het college van burgemeester en wethouders wordt het “kader” meegegeven, de 
strekking van dit besluit eveneens in acht te nemen bij het formuleren van eventuele 
voorstellen tot eventuele algemene herzieningen van de verordening of verordeningen 
aangaande leges en de bijbehorende tarieventabel of tarieventabellen. 

6. Dit artikel IV treedt onmiddellijk in werking na de vaststelling van dit besluit.  
7. de artikelen I en II en III treden in werking met ingang van de dag volgend op de dag van 

de bekendmaking van dit besluit. 
 
 
 

Vries, 10 juni 2008 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 

,  voorzitter 
 
 
 

,  griffier 



III. Aanvraag debat over tegemoetkoming Vereniging voor Volksvermaken Vries 
 
Voor raadsvergadering d.d. 10 juni 2008   agendapunt … 
  
Aan de griffier, de raadsvoorzitter, het raadspresidium en de gemeenteraad van Tynaarlo 
 
Vries, 21 mei 2008 
  
Onderwerp: 
  

debat over tegemoetkoming Vereniging voor Volksvermaken 
Vries wegens afgelasten grasbaanraces 

Portefeuillehouder: … 
Behandelend ambtenaar: … 
Gevraagd besluit het gevraagde debat te voeren 
Bijlagen: - conceptbesluit 

- een concept-motie die de raadsleden van de fractie 
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 overwegen in te zullen 
dienen ter vergadering en die zij hierbij voor de goede 
orde alvast ter kennis van de raadsleden brengen 

  
TOELICHTING 
  
Inleiding 
De Vereniging voor Volksvermaken Vries (verder kortweg: VvV) is dit jaar geconfronteerd 
met een grote teleurstelling. De vrijwilligers van deze vereniging hadden ook dit jaar (maart) 
de grasbaanraces te Vries georganiseerd en tot in de puntjes voorbereid. Echter, vanwege 
extreme weersomstandigheden (waardoor de baan te nat was), moesten de grasbaanraces 
op het laatste moment worden afgelast. De grasbaanraces zijn een belangrijk jaarlijks 
evenement voor het dorpsleven te Vries, en zij zetten bovendien de gemeente Tynaarlo “op 
de kaart”, omdat zij een internationale uitstraling hebben. 
 
De VvV had, naar aanleiding van het afgelasten van de grasbaanraces, aan het college van 
de gemeente Tynaarlo een kleine financiële tegemoetkoming gevraagd. (Zie ook: Dagblad 
van het Noorden, editie Drenthe-Noord, 20 mei 2008, rubriek Noord-Drenthe.) Dit feitelijk als 
een gebaar richting de vrijwilligers, die zich zozeer voor het organiseren van de 
grasbaanraces hadden ingespannen, hetgeen uiteindelijk vergeefs was gebleken. Het 
verzoek tot een tegemoetkoming had ondermeer betrekking op de leges die aan de 
gemeente betaald hadden moeten worden voor het evenement dat uiteindelijk moest worden 
afgelast.  
 
Het college echter, heeft zich ongenegen betoond om het gevraagde gebaar te maken. Het 
heeft zich daarbij beroepen op formalistische argumenten. De vraag is, of het wenselijk is dat 
een gemeentelijke overheid die een sociaal gezicht wil tonen en wil doen blijken aan 
vrijwilligers en vrijwilligerswerk een warm hart toe te dragen, in de praktijk redelijke 
verzoeken om een gebaar aan vrijwilligers op zulk een formalistische wijze benadert en 
afwijzend afdoet. 
 
Uiteraard is het belangrijk, om de diverse vrijwilligersorganisaties in gelijke gevallen gelijk te 
behandelen. In het onderhavige geval werd de VvV echter geconfronteerd met buitengewone 
omstandigheden. De vrijwilligers van de VvV kregen een grote, onverhoedse en buiten hun 
invloedssfeer vallende teleurstelling te verkroppen. Dan is - in zulk een bijzonder en 
incidenteel geval - een gebaar van de zijde van de gemeente zeer gepast. Dat zou niet 
anders zijn geweest, als een dergelijke teleurstelling een andere vrijwilligersorganisatie had 
getroffen. Ook dan zou een gebaar op zijn plaats zijn geweest. 
 



Daarom vragen de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 bij dezen - in de 
vorm van een initiatiefvoorstel uit hoofde van artikel 38 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2008 - een debat aan over 
een mogelijke tegemoetkoming aan de Vereniging voor Volksvermaken Vries wegens het 
afgelasten van de grasbaanraces. 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 wil graag met de overige raadsfracties het debat 
aangaan over de omgang met vrijwilligers in deze gemeente in het algemeen en over de 
wenselijkheid van de afwijzing van het verzoek van de VvV in het bijzonder. 
 
Het is mogelijk, dat in de raadsvergadering van 10 juni 2008 door de raad reeds de nodige 
algemene juridische instrumenten aan het college worden gegeven teneinde aan het verzoek 
van de VvV te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld middels aanname van een amendement op de 
Deelverordening evenementensubsidie, en of middels aanpassing van de Legesverordening 
2008 en de bijbehorende Tarieventabel. Mocht hiertoe door de raad echter niet zijn 
overgegaan, dan is het juridisch toch nog mogelijk om aan het verzoek van de VvV tegemoet 
te komen in de vorm van een subsidie (men zou het een “waarderingssubsidie” kunnen 
noemen). Voor verstrekking van subsidie in incidentele gevallen is geen basis in een wettelijk 
voorschrift - zoals een raadsverordening - vereist, “mits de subsidie voor ten hoogste vier 
jaren wordt verstrekt” (artikel 4:23, lid 3, sub d, Algemene wet bestuursrecht). En het betreft 
hier in principe een eenmalige aangelegenheid wegens buitengewone omstandigheden. 
 
Procedure  
De raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 overwegen om ter vergadering 
een motie in te zullen dienen. Voor de goede orde wordt de tekst van deze motie thans reeds 
aan de raadsleden ter kennis gebracht. De raadsleden van de fractie Leefbaar 
Tynaarlo/EVZ-2000 overwegen om hierover hoofdelijke stemming te zullen vragen. De 
raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 verzoeken om behandeling onder de 
bespreekagenda. 
 
Nota bene: dit is géén interpellatieverzoek. Het is een aanvraag tot een debat met de 
raadsleden middels een initiatiefvoorstel, te behandelen onder een volwaardig agendapunt. 
 
Vervolgprocedure 
Uit oogpunt van diens controlerende taak zal de raad erop behoren toe te zien dat gevolg 
wordt gegeven aan hetgeen uit het debat mocht zijn voorgekomen. Een en ander hangt af 
van de uitkomsten van de behandeling van de kwestie in de raad. 
 
Financiële consequenties 

- Het voeren van het debat heeft op zichzelf geen financiële consequenties.  
- Als het college alsnog besluit tot het maken van een gebaar aan de VvV, zal dat de 

gemeente hooguit enkele honderden Euro’s kosten. 
- Als het college dergelijke gebaren ook maakt in het geval dat andere 

vrijwilligersorganisaties in bijzondere omstandigheden door een grote teleurstelling 
worden getroffen, kost dat waarschijnlijk ook zo nu en dan enige honderden Euro’s. 

 
Gevraagd besluit 
Het gevraagde debat te voeren. 
 
Ingediend door de raadsleden van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Namens dezen, 
C.H. Kloos, fractievoorzitter



 
 
 
 
Raadsbesluit nr. 
 
Betreft:  debat over tegemoetkoming Vereniging voor Volksvermaken Vries wegens 

afgelasten grasbaanraces 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gezien het hiertoe ingediende voorstel; 
 
gelet op artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad 2008; 
 
overwegende dat een debat is aangevraagd over een mogelijke tegemoetkoming aan de 
Vereniging voor Volksvermaken Vries wegens het afgelasten van de grasbaanraces; 
 
 

B E S L U I T: 
 
 
het gevraagde debat te voeren. 
 
 
 

Vries, 10 juni 2008 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 

,  voorzitter 
 
 
 

,  griffier 
 



(mogelijke concept-motie) 
MOTIE nr 

 
(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
Motie ingediend door: ondergetekende raadsleden  
 
Agendapunt … 
Raadsvergadering dd 10 juni 2008 
Onderwerp:  debat over tegemoetkoming Vereniging voor Volksvermaken Vries wegens 

afgelasten grasbaanraces 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 10 juni 2008; 
 
gehoord de beraadslagingen; 
overwegende: 

- dat het van belang is, dat de gemeentelijke overheid diens waardering doet blijken 
tegenover de vrijwilligers binnen de gemeente Tynaarlo die zich inzetten voor een 
vitaal gemeenschapsleven in de lokale samenleving door onder andere het 
organiseren van diverse evenementen die de sociale cohesie bevorderen; 

- dat het daarbij van belang is, dat de gemeentelijke overheid doet blijken, ook voor de 
vrijwilligers klaar te staan, als zij worden geconfronteerd met een grote, onverhoedse 
en buiten hun invloedssfeer vallende teleurstelling; 

- dat de vrijwilligers van de Vereniging voor Volksvermaken Vries (kortweg: VvV) dit 
jaar zijn geconfronteerd met een dergelijke teleurstelling doordat de - normaliter 
jaarlijks gehouden - grasbaanraces, die een belangrijk gebeuren zijn voor de 
dorpsgemeenschap en bovendien een sieraad zijn voor de gemeente Tynaarlo, op 
het laatste moment - dus nadat reeds alle voorbereidingen waren getroffen - moesten 
worden afgelast wegens extreme weersomstandigheden; 

- dat de VvV daarom aan de gemeente - feitelijk als gebaar tegenover de vrijwilligers - 
had gevraagd om - in deze bijzondere situatie - een kleine financiële tegemoetkoming 
te doen, ondermeer vanwege de leges die aan de gemeente waren betaald voor het 
evenement dat uiteindelijk moest worden afgelast; 

- dat het college zich niet genegen heeft getoond, een dergelijk gebaar te maken; 
- dat het evenwel wenselijk is, als betoon van waardering tegenover de getroffen 

vrijwilligers, dat het verzoek van de VvV wordt bewilligd; 
- dat zulks niet anders ware geweest, als een buitengewone gebeurtenis als waarmee 

de VvV geconfronteerd is, een andere vrijwilligersorganisatie uit deze gemeente had 
getroffen; 

 
spreekt uit: 

- dat het wenselijk is dat het verzoek van de Vereniging voor Volksvermaken Vries tot 
een kleine tegemoetkoming door de gemeente Tynaarlo wegens de buitengewone 
omstandigheid dat de grasbaanraces te Vries in dit jaar 2008 moesten worden 
afgelast, wordt bewilligd; 

- dat het college hiervoor behoort zorg te dragen; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Vries, 10 juni 2008 
 
Ondertekend door: (zal volgen: ondertekening en indiening aan de raadsvoorzitter) 


