
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 23 september 2008 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames T. Terwal-Arends,  A.E. Brinkman, T.A.M. Buis, ir. C.H. 
van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruis, N. Hofstra, J. van Gelder - van den Berg,  de heren H.J. 
Bolhuis en J. Brink, J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. Kremers,  , P. van Mombergen, P. van Es, A.M. 
Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk (aanwezig tot en met agendapunt 13), J.L. Stel, R. Prins, D.E. Oele, 
A. Kalk (aanwezig tot de stemming bij agendapunt 14) en J. Talens. 

Met kennisgeving afwezig: de heer R. Kraayenbrink  

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H.H. Assies 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : 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, hartelijk welkom.  

          Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van  
          de heer Dhr. A.A. Tsvetkov met als oorspronkelijke nationaliteit Burger van Rusland. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 9 september 2008 en 10 

september 2008 en vaststellen actielijst 
De besluitenlijsten en de actielijst worden vastgesteld. 
 

7. Benoeming burgemeester Van Zuilen in gemeenschappelijke regelingen  en andere 
samenwerkingsvormen  
Gevraagd besluit: De heer F.A. van Zuilen, burgemeester, te benoemen als   vertegenwoordiger 
overeenkomstig het register in de bijlage van gemeenschappelijke regelingen, 
samenwerkingsvormen, stichtingen, n.v.’s etc. en  dit register als zodanig vast te stellen.   
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

8. Visie Externe Veiligheid   
Gevraagd besluit: De visie Externe Veiligheid Tynaarlo met bijbehorende uitvoeringsprogramma 
vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met een 
stemverklaring van de zijde van de fractie van Leefbaar Tynaarlo (de heren Kloos en van 
Mombergen) dat zij tegen het feit zijn dat er geen contourlijnen opgenomen zijn in de visie.  
  

9. Beschikbaar stellen van krediet t.b.v. de aankoop van ‘’garage Koops’’  te Eelde 
         Gevraagd besluit: a. Een krediet van € 960.000,- beschikbaar stellen t.b.v. de aankoop van 

‘’garage Koops’’ te Eelde.  
          b. Dit bedrag laste brengen van het complex Centrumplan Eelde in oprichting. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe dat de raad binnen 1 maand, schriftelijk,  een “update”  van het spoorboekje ‘ontwikkelingen 
centrumplan Eelde’  met een antwoord op de vraag of ook een verkennend bodemonderzoek ter 
plaatse bij het pand garage Koops in Eelde nodig is. 
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10. Benoemen lid welstandscommissie 2008 
         Gevraagd besluit: Mevrouw ir. A. de Groot benoemen als lid van de welstandscommissie.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Verlenging werkingsduur voorkeursrecht gronden gelegen in het structuurplan Tynaarlo (Wet 
voorkeursrecht gemeenten). 

         Gevraagd besluit: Het raadsbesluit d.d. 10 oktober 2006, nr. 12, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten (zoals die luidde tot 1 juli 2008) - voor de in bijgevoegd 
ontwerp- raadsbesluit opgenomen gronden en de termijn waarna dit besluit vervalt, te verlengen 
voor de periode vanaf 9 maart 2009 tot en met 8 maart 2010, zodat op die gronden ook voor die 
periode van toepassing zijn de artikelen 10, 11 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten; de heren Kloos 
en Van Mombergen geven aan in het verlengde van eerder genomen besluiten rond dit 
onderwerp, tegen het voorstel te zijn. 
 

12. Millenniumcampagne  
          Gevraagd besluit:  
          1. Akkoord gaan met de notitie ‘Tynaarlo als millenniumgemeente’   

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000,- per jaar, gedurende drie jaar ter 
uitvoering van de plannen, zoals opgenomen in deze notitie.  
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming stemmen de heren Van Es, Kloos, Brink en Van 
Mombergen, alsmede mevr. Terwal-Arends tegen; de overige leden stemmen voor. 

13. Vaststellen Verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel 
fractie Leefbaar Tynaarlo, overgekomen van de raadsagenda van 9/9/08) 

          Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
Besluit raad: Na een gevoerde discussie en hoofdelijke stemming zijn 3 leden voor het voorstel 
(leden Kloos, Van Mombergen en Van Es) de overige leden stemmen tegen. Het voorstel is 
daarmee verworpen. 
 

14. Investeringsvoorstellen nieuw beleid 2009 ev  
          Gevraagd besluit: De voorgestelde investeringsvoorstellen en bijbehorend dekkingspan voor 

2009 e.v vast te stellen en mee te nemen in de begroting 2009 e.v. 
Besluit raad: de raad besluit de beleidspunten als richtinggevend te beschouwen voor het 
opstellen van de begroting 2009 e.v. en voor het overige kennis te nemen van brief van het 
college. Op het voorstel worden door de fractie van Leefbaar Tynaarlo 3 amendementen 
ingediend. Na een gehouden stemming over deze amendementen wordt als volgt besloten: 
Amendement 1: reservering gelden voor opgroeiende jeugd ad € 250.000.- . Dit amendement 
wordt na stemming met 2 stemmen voor (leden Kloos en Van Mombergen) en 19 stemmen tegen 
verworpen. 
Amendement 2: financiële ondersteuning voedselbank ad € 4.500.- gedurende 3 jaren:. Dit 
amendement wordt na stemming met 2 stemmen voor (leden Kloos en Van Mombergen) en 19 
stemmen tegen verworpen. 
Amendement 3: Gemeentepagina terug in de lokale dorpsweekbladen. Dit amendement wordt na 
stemming met 2 stemmen voor (leden Kloos en Van Mombergen) en 19 stemmen tegen 
verworpen. 
 

15. Veiligheidsregio (T*) 
Gevraagd besluit:    
1) De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe per 1 januari 2009 instellen en het 
laten opgaan van de huidige regelingen RBD en GHOR in de gemeenschappelijke regeling VRD; 
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2) Instemmen met de notitie gemeentelijk opdrachtgeverschap als leidraad voor de invulling van 
de opdrachtnemer-/opdrachtgeverrelatie tussen de gemeenten en de VRD/HVD waarbij voorzien 
wordt: 
a) in een periodiek overleg tussen de gemeente en de VRD; 
b) het jaarlijks informeren van de gemeenteraad over het functioneren van de VRD 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten; de leden Van 
Mombergen en Kloos (fractie Leefbaar Tynaarlo) geven aan tegen het voorstel te zijn 

 
16. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van zaken van de post “Onvoorzien 2008”.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

17. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 26 augustus 2008, 2 september 2008, 9 september 2008 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
8 september 2008, betreft reactie op brief van de VVD fractie rond de Verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs in Tynaarlo en Haren 
Informatie college over: 
- Inzamelen van plastics uit huishoudens / ontwikkelingen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
informatie uit en namens het college besloten. 
  

18. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 8 september 2008) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 
 

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

20. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  Jaarverslag 2007 Groningen Airport Eelde 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de map 
 
21. Sluiting 
          De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.40 uur. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 14 oktober 
2008. 
 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 


