Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 28 oktober 2008 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te
Vries.
Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames T.A.M. Buis, T. Terwal-Arends en A.E. Brinkman, ir. C.H.
van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruis, N. Hofstra, J. van den Berg, de heren J. Brink, J.L. Stel,
H.J. Bolhuis, J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. Kremers, P. van Mombergen, P. van Es, A.M.
Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk, R. Kraayenbrink, , R. Prins, D.E. Oele, A. Kalk en J. Talens.
Met kennisgeving afwezig: de heer R. Prins.
De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H.H. Assies
Voorzitter
Griffier

:
:

de heer F.A. van Zuilen
de heer J. L. de Jong

1.

Opening
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 en via internet, hartelijk welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 14 oktober 2008 en vaststellen
actielijst
De besluitenlijsten en de actielijst worden vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Op een vraag van mevr. Bomhof-Ruis zegt het college toe dat de minima voor de kerst 2009 een
extraatje van € 50.- ontvangen.

7.

Procedure behandeling begroting 2009 en Najaarsnota 2008
Gevraagd besluit: in te stemmen met de voorgestelde procedure tot behandeling van de
Begroting 2009 en najaarsnota 2008.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde besloten.

8.

Najaarsnota 2008
Gevraagd besluit: De najaarsnota 2008 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen
genoemd onder 2 t/m 7 in de toelichting op pagina 3 en volgende, zijnde:
1. Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2008 en het nadeel van € 1.009.872 onder aftrek
van de posten onvoorzien ten laste brengen van de algemene reserve grote investeringen .
2. Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het
Gemeentefonds t.b.v. de meerjarenbegroting 2009-2012 en gelden voorlopig “parkeren”
tot het voorjaar 2009.
3. Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 993.783 mee te nemen naar 2009
om de werkzaamheden af te ronden.
4. Kennisnemen van de bestuursrapportages.
5. Kennisnemen van de rapportages over de projecten.
6. Kennisnemen van de rapportages over de complexen.
Besluit raad: Conform het voorstel wordt overeenkomstig besloten.
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9.

Begroting 2009
Gevraagd besluit:
a) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2009 vast te stellen.
b) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de meerjarenbegroting 2010-2012 en
deze als richtinggevend te beschouwen.
c) Het college te autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van de 30
beleidsprogramma’s.
Besluit raad: De raad besluit:
a) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2009 vast te stellen.
b) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de meerjarenbegroting 2010-2012 en
deze als richtinggevend te beschouwen
c) Het college te autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van de 30
beleidsprogramma’s.
d) de trendmatige verhoging van de OZB voor het jaar 2009 op maximaal 2% te stellen
(amendement ingediend door de fracties van VVD, D66, CDA, ChristenUnie,
Gemeentebelangen en leefbaar Tynaarlo)
Het amendement ingediend door de fractie van de VVD en ondersteund door de fractie van CDA,
Gemeentebelangen, D66, Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie waarbij de voorgestelde verhoging
van de OZB voor 2009 niet meer dan met 2% mag stijgen, wordt door de leden: Stel, Pieters,
Buis, Hofstra, J. van den Berg, Kremers, Hoogenboom, Brink, Van Es, Terwal-Arends, Van den
Berg-Huisman, Van Mombergen, Kloos en Kraaijenbrink gesteund. De overige leden stemmen
tegen dit amendement.
De 2 moties ingediend door de ChristenUnie strekkende tot een versterking van de ARGI met
ingang van 2009 jaarlijks met een bedrag van € 500.000.- ten behoeve van toekomstige
investeringen (motie 1) en de WMO gelden uitsluitend te bestemmen voor WMO gerelateerde
doelen (motie 2) worden gesteund door de leden Hoogenboom, Kremers en mevr. J. van den
Berg. De overige leden stemmen tegen.
Mevr. Van den Berg-Huisman geeft bij de vaststelling van de begroting 2009 de stemverklaring af,
tegen de bijdrage van € 35.000.- te zijn aan de luchthaven GEA. De heren Hoogenboom, Brink,
Van Es en mevr. Terwal-Arends geven bij de vatstelling van de begroting 2009 aan, tegen het
instellen van een startersfonds ad € 50.000.- te zijn voor startende ondernemers.

10.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de
stand van de posten ‘‘Onvoorzien 2008’.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorste besloten.

11.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 7 oktober 2008, 14 oktober 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
19 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkeerssituatie te Eelderwolde en
Ter Borch;
23 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkeersbeleid Paterswolde;
23 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkeersbeleid, communicatie
Paterswolde;
29 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft reserveringen zwembaden;
29 september 2008, aan de gemeenteraad, betreft hernieuwde opzet nota Reserves &
Voorzieningen;
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-

1 oktober 2008, aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken rondom de Wet
Kinderopvang;
1 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vervuiling- verzoek om handhaving;
7 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft aanbevelingen ombudsvrouw;
9 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft diftarcontainers Zeegse.
7 oktober 2008, aan IVN afdeling Eelde-Paterswolde, betreft nadere eisen in welstandsnota.
Informatie uit college over:
Financiën IAB, b&w voorstel incl. bijlagen
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de
informatie uit en namens het college besloten.
12.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 oktober 2008)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de
ingekomen stukken besloten.

13.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.

14.

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 17.10 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
11 november 2008.

De voorzitter,

De griffier,
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