
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 24 juni 2008 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames T. Terwal-Arends , R.R.M. Zuiker, T.A.M. Buis, ir. C.H. 
van den Berg-Huisman, mevrouw A.E. Brinkman,  mevrouw N. Hofstra, mevrouw J. van den Berg, 
mevrouw G.B. Bomhof-Ruijs de heren H.J. Bolhuis en J. Brink, J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. 
Kremers,  R. Kraayenbrink, P. van Mombergen, P. van Es, A.M. Meerman, G. Pieters, R. Prins, O.D. 
Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens. 

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies 
 
Voorzitter : de heer A. Kalk 
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 is er als afsluiting van de 1e helft van het vergaderjaar met een 
kort muzikaal optreden van groep 7 van de basisschool Schuilingsoord in Zuidlaren. 
 
Vervolgens vindt ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van mevr. M. Lin en haar 
zoon Johny Zhang (China) en mevr. V.N. Chernenko en haar zoon L.G.C. Ibragimov 
(Oezbekistan) 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 10 juni 2008 (wordt nagezonden), 

vaststellen actielijst, vaststellen vergaderrooster 2009 
Het verslag wordt, met aanpassing van de naam van de heer Stel ipv Rietkerk (blz 24) 
vastgesteld. 
Aan de actielijst wordt de toezegging van het college om het aantal evenementen dat jaarlijks 
wordt vergund aan de raad te melden toegevoegd. 
 

7. Vaststellen gewijzigde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Gevraagd besluit:  
1. De gewijzigde verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden met 

terugwerkende kracht, afhankelijk van datum beëdiging van wethouders en raadsleden 
vaststellen; 

2. de kosten dekken voor de jaren 2006 tot en met 2008 vanuit de post onvoorzien 
incidenteel;  

3. ingaande 2009 bedragen opnemen in de begroting voor de tegemoetkoming ziektekosten 
en kosten van een internetabonnement; 

4. de verlaging van de vaste onkostenvergoeding voor wethouders met de component 
telefoonkosten in laten gaan op 1 juli 2008. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten 
 
8. Voorstellen van de extra accenten controle jaarrekening 2008 

Gevraagd besluit: vast te stellen de volgende extra accenten voor de controle jaarrekening 
2008: 

a. onderzoek naar de Nota Reserves en Voorzieningen; 
b. onderzoek naar de kostendekkendheid leges; 
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c. onderzoek naar de Nota Kapitaalgoederen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten 

 
9. Vaststellen Startnotitie Oude Tolweg Zuidlaren en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet 

Gevraagd besluit:  
1.  Vaststellen startnotitie Oude Tolweg Zuid, Zuidlaren 
2.  Een voorbereidingskrediet van € 300.000,- (exclusief BTW) beschikbaar stellen en dit bedrag 

ten laste te brengen van het complex Oude Tolweg Zuid. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. Het college zegt toe dat de 
suggestie van “stapelbouw” om de bouw van meer huurwoningen in de wijk mogelijk te maken in 
de uitwerking door het college wordt meegenomen. 

 
10. Vaststellen ‘artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren kern’ 

Gevraagd besluit:  
1. De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening 

bestemmingsplan Zuidlaren kern’ vast te stellen en ten aanzien van de ingediende zienswijze 
te handelen zoals onder  punt 1 op pagina 2 van het voorstel is aangegeven. 

2. Het bestemmingsplan ‘Artikel 30 WRO herziening bestemmingsplan Zuidlaren kern’, 
bestaande uit plankaart (blad 1 en blad 2), functiekaart (blad 1 en blad 2), voorschriften en 
een bijbehorende toelichting gewijzigd vast te stellen door: 
- een omschrijving van het begrip ‘Horeca’ toe te voegen aan artikel 1 van de algemene 

bepalingen; 
- de op 22 april 2008 vastgestelde beleidsregels voor aan huis verbonden beroepen en 

bedrijven op te nemen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten 
 

11.     Procedure behandeling Jaarrekening 2007 (inclusief jaarrekening Grondbedrijf) en Voorjaarsnota 
2008. 
Gevraagd besluit: in te stemmen met de voorgestelde procedure 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten; in het debat worden de 
agendapunten 12 en 13 gelijktijdig behandeld. 

 
12.     Jaarrekening 2007 
          Gevraagd besluit:  

1. Vaststellen van het jaarverslag 2007 en het resultaat volgens voorstel bestemmen  
2. Kennisnemen van de jaarrekening 2007 van het grondbedrijf en rondom exploitaties de in 

dit voorstel genoemde besluiten nemen. 
Besluit raad: Conform voorstel wordt de jaarrekening 2007 vastgesteld. Op het voorstel zijn door 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo 3 amendementen ingediend: 
Amendement 1 fractie Leefbaar Tynaarlo: Bestemming van het resultaat (€ 1.200.000) ten 
behoeve van openhouden alle drie de zwembaden wordt met 3 stemmen vóór (Kloos, 
Kraayenbrink en Van Mombergen) en 20 stemmen tegen (overige raadsleden): verworpen. 
Amendement 2 fractie Leefbaar Tynaarlo: Bestemming van het resultaat (€ 100.000) ten behoeve 
van groenonderhoud en openbare ruimte wordt met 3 stemmen vóór (Kloos, Kraayenbrink en Van 
Mombergen) en 20 stemmen tegen (overige raadsleden): verworpen. 
Amendement 3 fractie Leefbaar Tynaarlo: Bestemming van het resultaat (€ 100.000) ten behoeve 
van steun aan vrijwilligersorganisaties wordt met 3 stemmen vóór (Kloos, Kraayenbrink en Van 
Mombergen) en 20 stemmen tegen verworpen 
De leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo geven aan vóór vaststelling van het Jaarverslag 
2007en tegen vaststelling van de Jaarrekening 2007 te zijn 

 
13.     Voorjaarsnota 2008 

Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2008 vaststellen. 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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         Het college heeft naar aanleiding van de bespreking van het voorstel de volgende toezeggingen 
gedaan: 

• De raad wordt nader geïnformeerd over de voor- en nadelen van een eventuele  verkoop van 
aandelen Essent. 

• Gastoudergezinnen. Welke consequenties hebben de bezuinigingen op de kinderopvang en wat 
betekent dat voor de wachtlijsten van de crèches.   

• Skatevoorzieningen. Nadere schriftelijke informatie aan de raad over de voortgang van de 
skatevoorziening in Vries. 

• Brandmelders. % brandmelder in  de gemeente is te laag; raad wordt nader geïnformeerd op 
welke wijze college dit probleem denkt op te pakken.  

• Nota grondinventarisatie. College legt de nota Grondinventarisatie vertrouwelijk voor de leden 
van de raad ter inzage. 

• GFT afval. Het college komt met een nadere onderbouwing van de voordelen voor de burgers. 
• Kosten externe adviseurs. Het college stelt een notitie met een overzicht op van kosten die 

gemoeid gaan met inschakeling van externe adviseurs die de gemeentelijke organisatie 
ondersteunen. 

      
14.     Begrotingswijzigingen  

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

  
15.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 27 mei 2008 en 2 juni 2008 

Informatie college over: 
- Onderhoudsprogramma wegenonderhoud 2008 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
informatie uit -/en namens het college besloten. 
 

16.     Ingekomen stukken   
          verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 juni 2008) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 

 
17.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.  
 
18.     Gemeenschappelijke Regelingen 
 Besluit raad: Geen stukken ter bespreking/besluitvorming aan de orde. 

 
19.     Sluiting 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
19 augustus 2008 

 
De voorzitter, 

 
 

 
 
De griffier, 


