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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 
22 januari 2008 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. Buis en ir. C.H. van den Berg-Huisman, de heer 
H.J. Bolhuis, mevrouw G.B. Bomhof-Ruijs, de heer J. Brink, mevrouw A.E. Brinkman, 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 mevrouw R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies 
 
Afwezig : de heer P.A. van Mombergen, mevrouw T. Terwal-Arends 
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.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Van Mombergen en mevrouw Terwal.  
 

2. Vaststellen agenda 
 
De heer Kloos wil agendapunt 7 en 8 verplaatsen naar de bespreekagenda. Dit heeft hij al aan de 
griffier doorgegeven. Hij heeft namelijk een vrij lange inbreng bij deze punten en daarom lijkt het 
hem beter dat het niet op de korte besprekings-agenda staat.  
 
De voorzitter zegt dat elke fractie het recht heeft, om bij het vaststellen van de agenda een wijziging 
voor te stellen. In het Presidium wordt echter nagedacht over de volgorde van agendapunten. Hij 
heeft er wel wat moeite mee dat de volgorde vervolgens wordt gewijzigd. De heer Kloos is blijkbaar 
van mening, dat de agendapunten 7 en 8 belangrijker zijn dan in eerste instantie werd gedacht. 
 
De heer Kloos antwoordt dat het Presidium, de agendacommissie is, die een voorstel voor een 
volgorde van de agenda doet. De raad bepaalt vervolgens of de volgorde correct is. Hij blijft bij zijn 
verzoek om de volgorde te wijzigen. 
 
De voorzitter beaamt dat niet het Presidium, maar de raad uiteindelijk de volgorde vaststelt. Hij stelt 
vervolgens vast dat de raad er geen bezwaar tegen heeft om agendapunten 7 en 8 naar de 
bespreekagenda te verplaatsen.  
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 8 januari 2008 en vaststellen actielijst.  
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De notulen en de actielijst worden onder dankzegging aan de notulist vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht  
 
De heer Kloos heeft geconstateerd dat in het ‘kleintje raad’ voorlichting is gegeven over het voorstel 
van het college, om 30 productgroepen terug te brengen naar 6 productgroepen. Hij is van mening 
dat dit soort zaken niet in het Presidium moet worden besproken. Hij wil graag dat de raad op de 
hoogte wordt gebracht en dezelfde uitleg krijgt als de leden van het Presidium.  
 
Het lijkt de heer Stel raadzaam dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo in het vervolg, tussen het 
Presidium en de raadsvergadering de koppen bij elkaar steekt, dan had deze vraag niet gesteld 
hoeven worden. 
 
De voorzitter zegt dat de heer Kloos op zich gelijk heeft over de rol van het Presidium. Het 
Presidium is een orgaan, waarin in deze raadsperiode alle fracties zijn vertegenwoordigd, en waar 
gesproken wordt over de agenda. Daarnaast is het soms handig om in het Presidium te polsen of 
een voorlichting of een informatie, naar de raad kan. De ambtelijke organisatie heeft soms een 
onderwerp, dat zij graag ter kennisneming van de raad zou willen brengen. In het Presidium kan 
dan worden gepolst of dit moet gebeuren en op welke manier. Ten aanzien van de 
programmasturing is besloten om een informatiebijeenkomst voor de raad te organiseren.  
 
De heer Kloos geeft aan dat in de vorige raad het een en ander door de fracties is gezegd, ten 
aanzien van de kaderbrief. Spreker heeft de standpunten van alle fractie er op nagelezen. Hij heeft 
geconstateerd dat de meerderheid, ten aanzien van de controle duidelijk heeft aangegeven, de 
dertig productgroepen te willen aanhouden. Waarom wil het college nu hiervan afwijken?  
 
De voorzitter antwoordt dat er volstrekt niet wordt afgeweken van de dertig productgroepen. Er is 
een verzoek van de ambtelijke organisatie gekomen. In de gemeentelijke organisatie wordt 
nagedacht over een betere manier van werken, waardoor de raad haar controlerende taak beter 
kan uitvoeren. Er is een voorstel gedaan en men vroeg zich af of dit met de raad bediscussieerd 
kon worden. Dat is de reden geweest om het aan het Presidium voor te leggen, omdat deze een 
doorsnede van de raad is. Het Presidium is gevraagd of het zinvol was om het voorstel met de raad 
te bespreken. Het Presidium vond het zinvol. Het heeft niets met de dertig productgroepen te 
maken. Het gaat over de werkwijze, waardoor de raad haar taak beter kan doen. 
 
De heer Kloos zegt dat de raad dit bij het college had moeten aanvoeren en niet andersom. 
Hiervoor kan hij geen begrip opbrengen. 
 
De voorzitter is van mening, dat er juist is gehandeld. Daarover verschilt hij dus met de heer Kloos 
van mening.  
 

10. Beëdiging nieuw steunfractielid, de heer W. Paré (fractie Gemeentebelangen) 
 
De voorzitter verzoekt de heer Paré naar voren te komen en de aanwezigen, te gaan staan. Hij gaat 
over tot het voorlezen van de beëdigingstekst volgens artikel 14 van de Gemeentewet. 
 
‘Ik verklaar dat ik, als lid van een steunfractie, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of 
voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik in de 
functie van lid van een steunfractie, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb 
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aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik in deze functie getrouw zal zijn aan de grondwet en 
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal 
vervullen’. 
 
De heer Paré antwoordt: ‘dat verklaar en beloof ik’.  
 
De voorzitter heet de heer Paré hartelijk welkom als steunfractielid. Hij wenst hem veel succes bij 
zijn werkzaamheden. Na de raadsvergadering is er gelegenheid om de heer Paré te feliciteren.  
 

5. Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat zich een inspreker heeft gemeld, ten aanzien van agendapunt 11 
(Vaststelling definitief plan c.a. optimalisatie Wilhelminalaan/Emmalaan te Zuidlaren). Hij geeft het 
woord aan de heer Hukema.  
 
De heer Hukema is al een aantal jaren woordvoerder van de bewoners van de 
Wilhelminalaan/Emmalaan. Voor de buurtbewoners is het een historische dag. Misschien denkt de 
raad: ‘waar halen ze dat vandaan? Twee jaar geleden is toch al in de raad besloten om een extra 
weg aan te leggen?’ Het is zo dat de buurt in de loop van de jaren een gezond wantrouwen ten 
opzichte van de gemeente heeft opgebouwd. Toen twee jaar geleden de beslissing werd genomen 
een nieuwe weg aan te leggen, had de buurt daar niet veel vertrouwen in. Het leek geen gelopen 
race. Het is tien jaar en drie maanden geleden dat in de buurt de posters: ‘Stop de Esweg’ voor de 
ramen gingen. Nu is het tien jaar later en warempel, er komt een weg over de Es. Dit is toch een 
gedenkwaardig moment. Wat is er in die tien jaar gebeurd? Is het toverstafje van de heer Assies er 
over heen gegaan? Gedeeltelijk wel. De bewoners hebben heel veel ingesproken, meegesproken 
en vooral ook tegengesproken. Men heeft plaatsgenomen in klankbordgroepen, er zijn brieven 
geschreven en men heeft zich door advocaten laten adviseren. Uiteindelijk ligt er een plan 
waarmee iedereen heel tevreden is. Daarom staat de heer Hukema hier vanavond ook. Men heeft 
het gevoel dat er iets ligt. Het is uiteraard niet de keuze van de buurt geweest om de weg voor de 
deur aan te leggen. De buurt heeft betere alternatieven aangedragen. De gemeenteraad en de 
gemeente hebben er voor gekozen om de weg van het haalbare in te slaan. De gekozen oplossing 
is haalbaar binnen de infrastructuur. De heer Hukema wil nadrukkelijk zeggen dat de buurt grote 
waardering heeft voor het inspreekparcours dat de gemeente de burgers heeft geboden. De buurt 
heeft grote waardering voor het plan zoals het er nu ligt. De raad moet het nog aannemen, maar de 
burgers willen graag hun waardering en dankbaarheid uitspreken. Bij deze.  
 
De voorzitter constateert dat de raad geen vragen heeft voor de heer Hukema, waarna hij hem 
dankt voor zijn inbreng.  
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
Vaststelling definitief plan c.a. optimalisatie Wilhelminalaan/Emmalaan te Zuidlaren (Verkeer Kern 
Zuidlaren fase III) 
 
De heer Kremers zegt dat de bewoners heel blij zijn met wat er nu voorligt. De heer Hukema zei dit 
al. De heer Kremers had zelf al genoteerd: ‘goede uitwerking en ruim geluisterd naar burgers’. Hij is 
blij dat de burgers dit ook als zodanig hebben ervaren. Wat hem betreft is dat zonder meer een 
compliment waard, richting het college. De fractie van het CDA heeft geen enkele moeite met de 
vaststelling van het definitieve plan. Verleden week heeft er een informatieavond plaatsgevonden, 
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waar het één en ander nog eens wat uitgebreider aan de orde is geweest. Spreker heeft tijdens 
deze avond de wethouder beloofd één expliciete vraag te stellen. De wethouder heeft deze vraag 
vorige week al beantwoord, maar omdat er die avond geen notulen werden gemaakt is afgesproken 
deze vraag vanavond nog een keer te stellen, zodat het antwoord in de notulen vastgelegd kan 
worden. De vraag gaat over de bosaanplant in relatie tot de woningbouw Zuid Es. Er wordt 300% 
extra bosaanplant gerealiseerd in de buurt van de Rijksweg 34. De vraag is wat de relatie is tot de 
plannen voor het bouwen van woningen aan Zuid Es. 
 
De heer Hoogenboom wil zeggen dat de Christen Unie ook erg blij is met het plan. De Christen 
Unie heeft destijds de rotonde bij de Wilhelminalaan goedgekeurd, onder voorbehoud van het 
aanleggen van deze weg. Het is fijn dat het allemaal naar wens verloopt. De fractie is ook blij met 
de reactie vanuit de bevolking. Hij wil evenals de heer Kremers, ook een vraag die hij verleden 
week heeft gesteld, herhalen. De ChristenUnie heeft wat zorgen en vragen bij de aansluiting op de 
andere weg. De wethouder heeft hem overtuigd dat deze manier de beste is. Hij wil vragen om dit 
kritisch te blijven volgen. Als het nodig zou zijn kunnen dan nog aanpassingen worden gerealiseerd.
 
De heer Pieters deelt mee dat de VVD zich kan vinden in het gevraagde besluit en hij is blij dat er 
door een inspreker eens een ander geluid wordt gebracht, dan de raad gewend is.  
 
De heer Brink sluit zich bij de vorige sprekers aan. Ook de fractie van Gemeentebelangen is blij met 
de gevolgde procedure en de reactie van de bevolking. Vooral de opmerking van de heer Hukema: 
‘de weg van het meest haalbare’, blijft hem bij. Dat was destijds ook de mening van 
Gemeentebelangen toen de fractie akkoord ging met dit plan.  
 
De heer Rietkerk heeft tijdens de informatieavond al geconstateerd dat het plan goed is. 
GroenLinks is vooral heel blij met de landschappelijke inpassing, het verlagen van de weg en het 
verhogen van de bermen. Dat geeft aan dat het een optimalisatie is geweest. Als de burgers die 
tegen die weg aan moeten kijken, de moeite nemen om hier te komen zeggen dat ze tevreden zijn, 
dan kan de fractie van GroenLinks daar weinig meer aan toevoegen. Doorgaan met het plan! 
 
De heer Kloos deelt mee dat de fractie de zaak goed heeft doordacht. Er is een goede koppeling 
naar de burger gemaakt. Er is geconstateerd dat er toch wordt gekapt, maar dat er ook veel wordt 
herplant. In het voorjaar van 2009 vindt de eerste aanplant plaats. Er wordt meer aangeplant dan er 
is gekapt. Dat is een goede zaak. De fractie van Leefbaar Tynaarlo hoopt dat alle stukken in het 
vervolg zo lopen, zoals het hier is gegaan. Meer wil spreker er niet over zeggen, anders wordt het 
te positief.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft ook veel waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het 
college dit ingewikkelde plan heeft opgepakt. Het is de derde fase. Op den duur heeft het effect op 
het verkeersbeeld in Zuidlaren. Hier gaat het tenslotte allemaal om. Ze heeft één opmerking. Er 
moet beplanting weg. Dit wordt gecompenseerd. Misschien is het een goed idee om in het voorjaar 
van 2009 een boomfeestdag voor de kinderen van de wijk te organiseren.  
 
De heer Prins heeft er weinig aan toe te voegen. Er wordt nu een besluit genomen over het laatste 
stukje van de uitvoering, Fase III. De fractie vraagt zich alleen af wanneer, nadat Fase III is 
afgerond, er een evaluatie plaatsvindt. 
 
Wethouder Assies zegt dat het college gelukkig is met de afloop. Het is fijn dat een traject, dat 
zoveel tijd en communicatie gevraagd heeft, naar tevredenheid is afgehandeld. Het moet natuurlijk 
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nog gerealiseerd worden. Deze wethouder zal dan ook terugkomen in de raad voor de centjes. Dat 
is gebruikelijk. Maar het is heel fijn dat iedereen het gevoel heeft dat men het met elkaar goed 
gedaan heeft. Het is met vallen en opstaan gegaan. Dat moet hij erkennen. De heer Hukema heeft 
terecht gezegd dat er veel is gestoken in het opbouwen van het vertrouwen. Dat is heel belangrijk 
geweest. Op die manier kom je er altijd uit, ook al heeft in dit geval voor de straat, het uitzicht wat 
aan kwaliteit verloren. Dan de compensatie. Het is mooi dat de compensatie is gevonden om de es 
heen. Het is aan de andere kant van de es. Het past in het landschap aan de N34. Het bosperceel 
komt tegen de rand van het nieuwe woongebied aan. Het komt naast het perceel van de Stiep. In 
het beoogde woongebied zelf komt geen beplanting. Het woongebied krijgt echter wel een heel 
mooie omgeving. Er is gekozen voor een forse compensatie. Dit heeft te maken met het 
waardevolle bos. Het bos, waar een stuk van moet worden gekapt, is een oud ontginningsbos en 
heeft een hoge flora en fauna waarde. Niet zozeer wat zeldzaamheid betreft, maar het is oude 
bosgrond en de bomen hebben ook een respectabele leeftijd.  
 
De heer Kremers vraagt of hij goed begrijpt dat de bosaanplant niet ten koste zal gaan van het 
aantal woningen dat op de Zuid-Es zal worden gebouwd. 
 
De heer Assies antwoordt dat het bos buiten het beoogde bebouwingsperceel zal vallen. Het komt 
aan de voorkant van de N34. De drie bestaande structuren worden nog versterkt, zodat het 
aantrekkelijk wordt voor wandelaars. 
Dan de ruimtelijke ordeningsprocedure. De bosaanplant wordt tegelijk hiermee geregeld. Dit gaat in 
de procedure mee, zodat het in 2009 gerealiseerd kan worden. Men probeert alles in één keer te 
regelen. De suggestie van de boomfeestdag is leuk en wordt in de overwegingen meegenomen. 
Het wordt één procedure. Iedereen weet dan direct waar men aan toe is. De wegaansluiting is een 
hele discussie geweest. Los van de verkeersveiligheidsituatie en afwikkeling is er voor gekozen, om 
de Annerweg en de Hogeweg als oorspronkelijke doorgaande route te handhaven. 
Monumentenzorg heeft ook benadrukt dat de gemeente moest proberen, de oude 
hoofdwegenstructuur te handhaven en zichtbaar te maken. De rotondes mochten geen obstakels 
worden, waarbij de laanstructuur doorbroken werd. Daar is steeds rekening mee gehouden. Het is 
belangrijk dat de laanstructuur in stand wordt gehouden. Dat geldt ook voor de Annerweg en de 
Hogeweg. Daar is ook sprake van een eikenbeplanting. Het moet zichtbaar blijven dat het een 
belangrijke route is. Vandaar dat er voor is gekozen om deze wegen als hoofdroute aan te houden. 
De parallelweg is in wezen een ondergeschikte route. Mocht het echter zo zijn dat de aansluiting 
problemen gaat geven, dan zal dat in de evaluatie worden meegenomen. De PvdA heeft 
aangegeven dat moet worden bezien hoe het in de praktijk uitwerkt. Meestal wordt er twee jaar na 
afronding geëvalueerd. De inrichting van de centrale brinken is in dit geheel ook belangrijk. 
Daarover moeten nog besluiten worden genomen. Als het centrum qua infrastructuur voor het 
vervoer en voor het verblijf op orde is, wordt na ongeveer twee jaar geëvalueerd. Dan kan worden 
bezien of er op bepaalde punten aanpassingen plaats moeten vinden. Dit zegt hij de raad toe. 
Wethouder Assies zegt blij te zijn met de instemming en het brede draagvlak. 
 
Vervolgens wordt, met algemene stemmen, conform het voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders d.d. 18 december 2007, besloten. 
 

7. Investeringsprogramma riolering 2008 
 
De heer Kloos zegt dat Leefbaar Tynaarlo veel vraagtekens heeft geplaatst, bij de behandeling van 
het investeringsprogramma 2006/2007, op 12 december 2006. Deze wil hij niet herhalen. Wel wil hij 
het slotwoord van destijds voorlezen: ‘De raad heeft een controlerende functie. Nu hoeft deze 
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controle niet tot in detail te gaan. Echter, met dit investeringsprogramma, dat alleen ter inzage is 
gelegd, wordt de raad door wethouder Assies niet serieus genomen. Een programma van een 
dusdanige kwaliteit mag de raad nooit meer bereiken’.  
 
Men zou denken dat het niet erger kan. Maar jawel. Een investeringsprogramma 2008 dreigt nu te 
worden afgetikt, zonder een investeringsoverzicht, inclusief de financiële voortgang 
rioleringinvesteringen, overlegd te hebben. Of de raad even een krediet van  
anderhalf miljoen euro beschikbaar zou willen stellen. Het had bij wijze van spreken ook 3 miljoen 
kunnen zijn. Evaluatie projecten 2007; overzicht projecten 2008; wat hebben we overgehouden en 
hoe staan we er financieel voor, dat zijn toch legitieme vragen? De heer Kloos krijgt de indruk dat 
het college er gemakshalve van uitgaat, dat dit niet voldragen stuk, zal worden geaccepteerd door 
de raad en dat zij haar fiat zal geven. Het feit dat het ‘kleintje raad’ dit stuk heeft doorgestuurd naar 
de raad, sterkt het college waarschijnlijk hierin. Het is in de ogen van Leefbaar Tynaarlo een 
volstrekt onvoldragen stuk en het staat als ‘akkoord’ stuk geagendeerd. Erger kan het volgens de 
fractie niet. Een ieder die hiermee akkoord gaat, moet zich diep schamen. Net als het college dat 
zoiets durft te agenderen. Dit college neemt de raad niet serieus. In 2006 zaten er in ieder geval 
nog achterliggende stukken bij. Voorzitter, hoe vaak wordt niet gezegd: ‘mijnheer de voorzitter, kan 
er na een half jaar een evaluatie komen?’ Nu een beslissing nemen, zonder een financieel 
overzicht gaat de fractie te ver. Spreker wil alvast meedelen dat Leefbaar Tynaarlo aan deze 
poppenkast niet mee zal doen. Daarom verzoekt hij het college dit agendapunt terug te nemen en 
met serieuze stukken te komen. Zo niet, dan behoudt de fractie zich het recht voor hier later op 
terug te komen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan dat ook de fractie van D66 vorig jaar een aantal vragen 
had bij een krediet, dat moest worden vastgesteld voor een programma dat eigenlijk al achter de 
rug was. Er werd destijds beterschap voor de toekomst beloofd. De raad heeft weliswaar een 
begeleidende brief gekregen over het Waterplan, op basis waarvan het programma zou kunnen 
worden vastgesteld, dat nog niet in orde is. Toch had mevrouw Van den Berg meer onderbouwing 
voor dit grote bedrag verwacht. 
 
Wethouder Assies neemt de beantwoording op zich en zegt dat het college met de brief en de 
bondige toelichting helder is geweest over de benodigde investeringen. De opvatting van Leefbaar 
Tynaarlo en D66 in deze, kan hij dan ook niet delen. Vorig jaar paste het nog binnen het 
meerjarenprogramma. Het is dan gebruikelijk dat op basis daarvan keuzes worden gemaakt en dat 
wordt bezien wat binnen de beschikbare kredieten mogelijk is. Vorig jaar was er sprake van een 
aantal tegenvallers in de uitvoering. Deze zijn besproken en ze spelen nu niet. Alle voorgenomen 
uitvoeringsprojecten zijn vorig jaar afgerond. In het kader van de Voorjaarsnota zal de raad daarvan 
op de hoogte worden gebracht. De raad is naar de mening van de heer Assies, tijdig geïnformeerd 
over het dilemma, dat het college niet in staat is om een meerjarenvisie aan te bieden. Dit heeft te 
maken met de stedelijke wateropgave. De gemeente is daarbij afhankelijk van de eisen die de 
Waterschappen gaan stellen ten aanzien van de wateropvang in extreme situaties. De 
Waterschappen zijn hierover verdeeld. Dit heeft voor de gemeente Tynaarlo grote consequenties. 
Als een bepaalde verandering qua capaciteit moet worden doorgevoerd, voor calamiteiten één keer 
in de honderd jaar, of één keer in de tien jaar, kan dit forse verschillen opleveren ten aanzien van 
de heffingen. Hierover kan dus geen uitspraak worden gedaan. Hetzelfde geldt voor kwaliteit van 
water. Het zijn legitieme argumenten. Aan de andere kant kan de gemeente het zich ook niet 
permitteren om niets te doen. 
 
De heer Kloos kan de beredenering van wethouder Assies volgen. Maar wordt de zaak niet 
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omgedraaid op deze manier? Het is een onderwerp waar druk op ligt. Verschillende zaken moeten 
geregeld worden. Waarom wordt de druk niet bij het ambtelijk apparaat neergelegd in plaats van bij 
de raad. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat de gemeente Tynaarlo bij alle projecten win-win situaties probeert 
te creëren. Het project Westlaren bijvoorbeeld is gekoppeld aan fase II. De afspraak is dat als er 
sprake is van grote ingrepen in de infrastructuur, getracht zal worden één en ander te combineren. 
Westlaren is afgeschreven. Het valt dus ook nog samen met de natuurlijke afschrijving. Het tweede 
punt is het fietspad Eelde/Paterswolde naar Groningen. Dit wordt duurzaam opgelost. Er komt een 
betonnen fietspad. Er zijn veel calamiteiten met betrekking tot de riolering. Het is dan logisch om 
deze zaken tegelijk aan te pakken. Als het niet tegelijk wordt aangepakt is dit onzorgvuldig en wordt 
de gemeente extra op kosten gejaagd. Met betrekking tot externe financiering moet de gemeente 
ook aan allerlei termijnen voldoen. De raad heeft kunnen lezen dat deze twee projecten voor meer 
dan de helft extern worden gefinancierd. Als het wordt uitgesteld is de gemeente onzorgvuldig 
bezig, want dan loopt men de externe financiering mis. Het is dus zo logisch als wat. Bij Midlaren is 
er sprake van veel wateroverlast. Gisteren heeft men al dat water weer op de weg kunnen zien. 
Daar moet worden ingegrepen. Het laatste probleem heeft te maken met de rioolproblematiek in 
Eelde/Paterswolde. De raad heeft hierover al een nota ontvangen. Er is onderzoek gedaan, naar 
wat dit de komende jaren voor investeringen vraagt. Het is goed om het voor te bereiden, want het 
moet ook een keer worden uitgevoerd. Er is geen enkel verrassend punt opgevoerd. Het zit logisch 
in elkaar. Er is veel extern geld. Het is onverantwoord om te zeggen dat, omdat het college de raad 
niet met geweldig veel rapporten heeft geïnformeerd, de raad hiermee niet akkoord kan gaan. Dit is 
een onlogische redenering. Wethouder Assies had eigenlijk verwacht van de raad te horen dat het 
college op deze manier de financiering heel verstandig regelt. 
 
De heer Kloos zegt dat het zijn taak is om de zaken te controleren. Hij moet nagaan of de 
gevraagde anderhalf miljoen euro legitiem is en waar het bedrag op is gestoeld. De fractie heeft 
geen onderliggende stukken kunnen vinden die dat op één of andere manier verduidelijken. Er is 
voorafgaand aan de raadsvergadering om onderliggende stukken gevraagd, zodat het allemaal wat 
duidelijker zou worden. De stukken heeft de fractie niet ontvangen. De fractie komt er daarom 
zonder meer op terug. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat dit het recht is van de fractie. Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat 
het bedrag van anderhalf miljoen euro het gemiddelde is, van wat er jaarlijks in riolering wordt 
geïnvesteerd. Het past binnen de rioolheffing en het heeft dus geen consequenties. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt op dat de wethouder heeft geschetst, welke projecten 
zullen worden uitgevoerd. Sommige daarvan zijn logisch, maar andere, zoals het fietspad van 
Eelde naar Groningen bleken een verrassing te zijn. Het is logisch dat werk met werk wordt 
gemaakt. Daar kan zij zich wel in vinden. Maar de financiële onderbouwing is vreselijk mager, 
terwijl er vreselijk veel geld wordt uitgegeven. Daar valt de fractie over. Anderhalf miljoen euro is 
ongeveer het gemiddelde. Dat klopt ongeveer wel. Maar de fractie wil graag wat meer financiële 
onderbouwing. 
 
De heer Kremers wil graag weten waarom Leefbaar Tynaarlo en D66 zo graag de uitgebreide, 
gedetailleerde financiële onderbouwing willen hebben. Vooral omdat onder normale 
omstandigheden dit soort zaken bij de behandeling van de Begroting en de Jaarrekening 
gecontroleerd kunnen worden.  
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De heer Kloos geeft aan dat dit gesprek voorkomen had kunnen worden, als het college op de 
vragen van Leefbaar Tynaarlo had geantwoord. De fractie kijkt namelijk de zaken vaak achter de 
komma na. Niet altijd, maar wel vaak en dat heeft zijn redenen. Dit is de manier van werken van 
Leefbaar Tynaarlo en daar moet de wethouder het maar mee doen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman gaf zojuist al aan dat er een aantal verrassende onderwerpen in 
het voorstel zaten. Deze zijn dus ook niet bij de Begroting behandeld. Het past wel in de getallen, 
maar de onderbouwing ontbreekt. Het CDA wil toch ook wel graag weten wat er met die anderhalf 
miljoen wordt gedaan. 
 
De heer Kremers antwoordt dat het CDA dit inderdaad graag wil weten. Daarom zal zij, nu er een 
krediet van anderhalf miljoen euro beschikbaar wordt gesteld, heel kritisch volgen hoe die anderhalf 
miljoen euro wordt besteedt. De fractie heeft er namelijk vertrouwen in dat een krediet dat 
beschikbaar wordt gesteld, ook daadwerkelijk wordt gebruikt voor dat onderdeel dat nodig is. 
 
Wethouder Assies  zegt dat de twee grote projecten, in het kader van de externe 
financieringseisen, in december in de aanbesteding zijn gegaan. Op basis van het besluit van de 
raad wordt het gegund. De raad mag ook alle bestekken zien. Er is niets geheimzinnigs aan. De 
fractie van Leefbaar Tynaarlo mag het allemaal optellen en aftrekken. Hij wenst de fractie er sterkte 
mee.  
 
De heer Kremers zegt dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo sprak over een poppenkast. Deze Jan 
Klaassen van het CDA gaat akkoord met het stuk. 
 
De voorzitter gaat over tot stemming en constateert dat de fracties van CDA, Gemeentebelangen, 
ChristenUnie, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 voor het voorstel stemmen. De fractie van Leefbaar 
Tynaarlo stemt tegen. 
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 
januari 2008, besloten.  
 

 
8. Kredietaanvraag uitvoering Fase II project Verkeer Kern Zuidlaren 

 
De heer Kloos wil een kritische kanttekening plaatsen bij dit onderwerp, dat volgens zijn fractie niet 
bij de akkoord / korte bespreking agenda had mogen worden geplaatst. Openheid, transparantie, 
overleg, inspraak en nog veel meer mooie woorden, beheersen dit project. Hoezo openheid? Er 
was toch afgesproken dat bij deze projecten steeds werd vermeld hoe er zou worden aanbesteed. 
Bij deze kredietaanvragen dus niet. Waarom, denkt men dan. Waarom is het college hier niet open 
in. Waarom heeft het kleintje raad hier niet om gevraagd. Het is een onvoldragen stuk.  
 
De heer Kremers houdt zich soms heel lang in, als Leefbaar Tynaarlo aan het praten is. Nu wil hij 
toch een opmerking plaatsen. Het kleintje raad, waar Leefbaar Tynaarlo het over heeft is het 
Presidium, waar Leefbaar Tynaarlo ook zelf deel van uit kan maken.  
 
De heer Kloos antwoordt dat zijn fractie geen deel uitmaakt van het Presidium. Er zit wel een 
individueel raadslid in, verbonden aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, maar deze zit daar zonder 
lusten of lasten. Hij vertegenwoordigt de fractie niet.  
Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat Leefbaar Tynaarlo bij dit agendastuk natuurlijk aanvullende 
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stukken over de wijze van aanbesteding van dit project heeft gevraagd. De fractie is van mening dat 
het door de raad vastgestelde aanbestedingsbeleid zich hier duidelijk over uitspreekt. De fractie 
heeft antwoord gekregen: ‘In de B&W-vergadering van 2 oktober 2007 heeft het college, op basis 
van argumenten besloten af te wijken van het aanbestedingsreglement van bestek, en uitvoering 
Fase II project Verkeer Kern Zuidlaren, meervoudig onderhands aan te besteden. Leuk zo’n bericht. 
Dan had de fractie de B&W-stukken maar beter moeten lezen zullen de meeste raadsleden 
zeggen. Wat waren de argumenten? Openheid en duidelijkheid zijn weer zoek. Leefbaar Tynaarlo 
weet het niet. Volgens de fractie is het werk allang aanbesteed en wel vóór de kerstdagen. De raad 
mag achteraf alleen maar zwijgen en jaknikken. Vandaar dat dit stuk bij de ‘akkoord / korte 
bespreking’ stukken is geplaatst. Het is ook opmerkelijk dat het fingerende aanbestedingsbeleid 
plotsklaps door het college is vervangen. Het blijkt nu ineens een onderdeel van een ‘Strategisch 
Beleid Inkoop Gemeente Tynaarlo 2008’ te zijn geworden. De wonderen zijn de gemeente niet uit. 
Waarschijnlijk mag de raad hierover ook niets meer zeggen. De kernwoorden van dit stuk, 
voorzitter, zijn duidelijk. Efficiënt en kostenbeheersend. Dat zijn duidelijke woorden waar Leefbaar 
Tynaarlo achter staat. Te beginnen bij het project Kredietaanvraag uitvoering fase II project Verkeer 
Kern Zuidlaren.  
 
Wethouder Assies zegt dat de collegebesluiten al heel snel in de openbaarheid liggen. Ieder 
raadslid heeft het recht om het onderliggende stuk op te vragen. Vaak liggen de onderliggende 
stukken in het dossier. Is dit niet het geval, dan kunnen ze worden opgevraagd. In de 
onderliggende stukken staat precies verwoord wat de argumenten van het college waren. Leefbaar 
Tynaarlo weet ook dat, in het kader van het inkoopbeleid, het college gemandateerd is om af te 
wijken, met redenen omkleed. 
 
De heer Kloos zegt dat zijn fractie stukken heeft opgevraagd. De griffier heeft een epistel van bijna 
30 pagina’s opgestuurd. Het is het ‘Strategisch Beleid Inkoop Gemeente Tynaarlo 2008’. De heer 
Kloos kan zich niet herinneren dat de raad dit stuk heeft goedgekeurd. 
 
Wethouder Assies zegt dat de heer Kloos spreekt over toekomstig beleid, waar de heer Kosmeijer 
hem straks over zal informeren. Hijzelf spreekt over het onderliggende dossier, over het besluit dat 
in oktober is genomen. Daarin staat met argumenten omkleed, waarom wordt afgeweken van het 
openbaar aanbesteden. Het is geen Europese aanbesteding qua financiële kaders. Het gaat om 
een algemene openbare aanbesteding. Het college heeft besloten om meervoudig, op basis van 
uitnodigingen aan te besteden. Dat had een heel duidelijke reden. De belangrijkste reden is de 
ervaring die is opgedaan in Fase I. Fase I is geëvalueerd en die evaluatie heeft iets opgeleverd. 
Geconstateerd is, dat het werken in een oude kern met weinig aanvullende infrastructuur ten 
aanzien van tijdelijke oplossingen, vraagt om een bedrijf dat dit soort zaken adequaat kan 
begeleiden. Op basis daarvan is de bewuste keuze gemaakt om een voorselectie te maken. 
Bepaalde situaties, die niet optimaal zijn gegaan, moeten in Fase II worden vermeden. Dat is de 
reden. En het is een goede inhoudelijke reden. Er zijn zo veel bedrijven aangeschreven, dat de 
marktwerking nog optimaal werkt. Dat is ook gebleken uit de uitkomst van de aanbesteding. Het 
college zou wel dom zijn als zij op basis van een evaluatie anders zou besluiten. Daarom is deze 
keuze gemaakt. De stijl van werken van aannemers speelt ook een rol. De aannemer van Fase I 
was gewend om met heel veel onderaannemers te werken. Dat heeft extra communicatie- en 
coördinatieproblemen opgeleverd. De gemeente wil nu graag met aannemers in zee die in staat zijn 
om het project merendeels zelf uit te voeren en die ook de verantwoordelijkheid hiervoor kunnen 
dragen. Hierover is heel zorgvuldig een collegebesluit genomen. Er is goed afgewogen of het 
binnen het beleid past. 
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Wethouder Kosmeijer merkt op dat het hier eigenlijk gaat om een kredietaanvraag die door het 
college is voorbereid. Het college heeft, met redenen omkleed, besloten om van het bestaande 
beleid af te wijken. Spreker herinnert zich dat het aanbestedingsbeleid en het inkoopbeleid van de 
gemeente Tynaarlo, in het verleden ter kennisname aan de raad is gezonden. Vervolgens is het 
door de raad op de agenda geplaatst. Zo kan het ook gaan met het inkoopbeleid van de gemeente 
Tynaarlo, waarvan in januari 2008 is besloten het binnen het college te bespreken en te 
accorderen. In het vervolgtraject kan het aan de raad ter kennisname worden aangeboden. Als de 
raad het wil, kan het geagendeerd worden. De heer Kosmeijer wil ook, als de raad dat wil, met alle 
plezier op papier zetten hoe de procedure is met betrekking tot het vaststellen van het inkoopbeleid, 
aanbestedingsbeleid en de positie van de raad daarbij.  
 
De voorzitter gaat over tot stemming over het voorstel en constateert dat de fracties van het CDA, 
Gemeentebelangen, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Tynaarlo vóór het 
voorstel stemmen, tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 956.000 voor de uitvoering van 
fase II, de herinrichting van de Verlengde Stationsweg en de Schipborgerweg (ged.) te Zuidlaren. 
 
Vervolgens wordt conform het besluit van het college van burgemeester en wethouder d.d. 2 
januari 2008 besloten.  
 
 

9. Kredietaanvraag opzetten en inrichten basisregistraties adressen en gebouwen en de 1e tranche 
van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
 
De heer Hoogenboom heeft het stuk met belangstelling gelezen. Het is interessant. Fijn dat het 
kabinet heeft besloten om over te gaan tot de wettelijke invoering. Heeft het kabinet hiervoor ook 
geld beschikbaar gesteld, in het Gemeentefonds of op een andere manier? Zijn tweede vraag is 
waarom dit plan niet is opgenomen in de Begroting 2008. Verder vraagt hij zich af waar het geld 
hiervoor vandaan wordt gehaald, omdat hij de dekking niet terug kan vinden in het stuk. Er wordt 
een bedrag van € 300.000 genoemd. In de begrotingswijzigingen is dit bedrag opgeklommen tot € 
350.000. Hoe kan dit? 
 
De voorzitter antwoordt dat de raad een mail van de griffier heeft ontvangen waarin werd duidelijk 
gemaakt dat het hier een typefout betreft. Het gaat om € 300.000. Het bedrag bij de 
Begrotingswijzigingen, bij agendapunt 12, moet dus worden gelezen als € 300.000. 
 
De heer Hoogenboom heeft deze mail nog niet gezien. Hij neemt zijn vraag over dit onderwerp 
terug. 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat de gemeente een stap verder, richting elektronische overheid maakt. 
Dat is een goede stap. Burgers kunnen daar hun voordeel mee doen, als zij zaken willen inzien 
betreffende hun onroerend goed. Maar zijn er ook risico’s aan verbonden? Bijvoorbeeld het risico 
van hacken. Ook kan het voorkomen dat zaken niet goed zijn ingeschreven. Dan ontstaat er het 
risico van aansprakelijkheid stelling. Burgers kunnen claims indienen, zo heeft de fractie vernomen, 
wanneer de zaken niet snel en juist staan ingeschreven. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft een schema gezien, wanneer wat gerealiseerd moet 
worden. Hier heeft zij vragen over. Wat is al gerealiseerd en wat moet allemaal nog. Klopt het 
schema? Is de datum van 1 januari 2009 haalbaar? Er wordt over mijlpalen gesproken. Is er al een 
mijlpaal geweest? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 22 januari 2008                                                                                      blz. 11 van 14 
 

gemeente Tynaarlo 
 

 
De Kraayenbrink doet de suggestie om eens bij de buren te kijken. Misschien kan dan efficiënter en 
in een ander tempo ingevoerd worden. 
 
De voorzitter, zijnde de portefeuillehouder, zegt dat hij één vraag niet kan beantwoorden. Het betrof 
de vraag van mevrouw Van den Berg over de schema’s en de mijlpaal. Daarom schorst hij voor een 
kort moment de vergadering, zodat hij met de betreffende ambtenaar kan overleggen. 
 
De vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt hervat 
 
(band 2) 
 
De voorzitter dankt de raad voor de gestelde vragen. Hij begint met de beantwoording van de 
vragen van de ChristenUnie. Het gebeurt helaas vaker dat het kabinet opdracht geeft iets uit te 
voeren, zonder daarbij geld te geven. Dit is een bekend gegeven. Het kabinet gaat er vanuit dat, als 
dit systeem gaat werken, het de gemeente geld oplevert. De sigaar uit eigen doos. Aan de andere 
kant zal de VNG het proces kritisch volgen en aan de bel trekken op het moment dat het voor de 
gemeente in de papieren gaat lopen. Vooralsnog gaat de gemeente hier echter niet van uit. De 
vraag waarom het niet is opgenomen in de Begroting van 2008, is terecht. Dat had gekund. Er is 
echter voor gekozen om het straks in een groter geheel op te nemen. Het betreft de elektronische 
overheid. Men heeft alle verschillende onderdelen willen benoemen. Daarom is er voor gekozen om 
het dit jaar bij de post Onvoorzien onder te brengen. Uiteindelijk zal het bij de elektronische 
overheid worden vermeld. De risico’s die het CDA noemt, zijn terecht. Men heeft kunnen vernemen 
dat de onderwijssite gehackt kan worden. Leerlingen kunnen dan hun resultaten veranderen. Dat 
hebben ze wel slim gedaan: een vier veranderen in een zeven. De beveiliging is dus van groot 
belang. Binnen de gemeente wordt er goed op gelet dat het hacken niet kan plaatsvinden. Er kan 
echter niet worden uitgesloten dat het een heel slim iemand wel lukt. Maar op dit moment 
functioneert het Gemeentelijk Administratie Basissysteem goed. Snel inschrijven: inderdaad, binnen 
vier dagen moet dit gebeurd zijn. De ambtenaren zullen hierop getraind worden. D66 vraagt naar 
de schema’s en naar de mijlpaal. De schema’s zullen worden uitgevoerd en toegepast. De Wet 
Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen functioneert. Als een burger bij een onroerend 
goedobject wil weten of er sprake is van een voorkeursrecht gemeente, dan moet dat op een 
gegeven ogenblik te zien zijn. Eén van de mijlpalen die de gemeente op korte termijn wil realiseren 
is de basisadministratie gebouwen. Deze zal zo snel mogelijk worden ingevoerd. Dat zal in de 
gemeente Tynaarlo vrij snel gaan. Bij de risicokaart heeft de gemeente Tynaarlo voorop gelopen en 
zijn alle objecten in de gemeente Tynaarlo voorzien van de risico’s, als het gaat om rampen en 
calamiteiten. De voorzitter kan nu geen mijlpalen noemen, maar hij hoopt dat ze er de komende 
jaren komen. De fractie van Leefbaar Tynaarlo vraagt om eens bij de buren te kijken. Het Ministerie 
van VROM heeft een site waar gemeenten hun kennis op dit terrein kunnen delen. Daarnaast werkt 
de gemeente Tynaarlo heel nauw samen met de gemeente Haren. Daar wordt hetzelfde systeem 
toegepast. De gemeente Tynaarlo loopt niet voorop, maar ook niet achterop. De gemeente loopt in 
de pas met de ontwikkelingen op dit moment. Natuurlijk vindt er ook regelmatig ambtelijk overleg 
plaats tussen de diverse gemeenten, maar de partner van de gemeente Tynaarlo in deze, is de 
gemeente Haren. 
 
De heer Hoogenboom dankt de heer Rijpstra voor zijn antwoorden. De heer Rijpstra heeft 
geantwoord dat het in de Begroting 2008 opgenomen had kunnen worden, maar de heer 
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Hoogenboom is van mening dat het in de Begroting opgenomen had moeten worden. Het zou 
overigens niet veel aan het feit veranderd hebben. De procedure is echter nu eenmaal zo. Als het 
gaat om de begrotingswijzigingen, is spreker daar niet zo bedreven in, maar volgens hem is de € 
300.000 niet verwerkt. Hij krijgt daarom de indruk dat het geld uit een ander potje komt. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat deze post ten laste van de ARGI gebracht had moeten worden. 
Morgen zal hij dit ter correctie voorleggen aan het ambtelijk apparaat.  
 
De heer Hoogenboom vindt het prima, maar hij is toch van mening dat het juister zou zijn geweest, 
als in het raadsvoorstel stond waar het geld vandaan komt.  
 
Wethouder Kosmeijer is het daar mee eens. Het excuus van het college is, dat het een 
gecombineerd voorstel is van de gemeente Tynaarlo en de gemeente Haren. 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat de fractie van het CDA blij is dat het college oog heeft voor de 
risico’s die dit onderwerp met zich meebrengt. De fractie vraagt zich af of de risico’s van zodanige 
aard zijn dat het geld zou kunnen gaan kosten. Zou het dan niet beter zijn deze risico’s op te 
nemen in de risicoparagraaf van de Begroting? 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft bewust gevraagd wat er al gerealiseerd is, want op papier 
zouden er volgens de activiteitenplanning, in 2007 al heel veel dingen gedaan zijn. Maar er wordt 
nu een krediet gevraagd. Daarom wil zij weten of de planning nog klopt en of de termijn van 1 
januari 2009 wordt gehaald.  
 
De voorzitter geeft aan dat over de opmerking van de ChristenUnie over de Begroting al is 
gesproken. De heer Hoogenboom heeft formeel gelijk. De wethouder financiën heeft deze vraag al 
beantwoord. Dan de opmerking over de aard van de risico’s en de risicoparagraaf. Spreker zegt dat 
alles wat met ICT te maken heeft, bij de gemeente Tynaarlo en ook bij de gemeente Haren, een 
punt van aandacht is. De medewerkers zitten er bovenop. De berichten in de media versterken 
deze houding alleen maar. De raad kan er vanuit gaan dat de gemeente er bovenop zit om risico’s 
zoveel mogelijk uit te sluiten. Daarom hoeven deze risico’s, naar zijn mening, niet direct in de 
risicoparagraaf opgenomen te worden. Verder wil hij met de raad afspreken dat de vragen van 
mevrouw Van den Berg schriftelijk worden beantwoord.  
 
Vervolgens wordt zonder aantekening of hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college 
van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2007 besloten.  
  

11. Vaststelling definitief plan c.a. optimalisatie Wilhelminalaan/Emmalaan te Zuidlaren (Verkeer Kern 
Zuidlaren fase III) 
 
Dit agendapunt werd reeds bij agendapunt 6 behandeld. 
 

12. Begrotingswijzigingen 
 
Er wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 9 januari 2008 besloten.  
 

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

14. Ingekomen stukken 
 
De heer Kremers heeft geen inhoudelijke vraag, maar een vraag van procedurele aard. Er staan 
veel ingekomen stukken op de lijst, gericht aan de gemeenteraad, die zijn afgedaan. Deze zouden 
van de lijst gehaald kunnen worden. Er zijn ook stukken waarvan de termijnbeantwoording allang 
verstreken is. Voor deze stukken zou de beantwoordingtermijn herzien moeten worden.  
 
De voorzitter geeft aan dat volgens hem en volgens de griffier, er niet zo heel veel stukken meer op 
de lijst staan. Maar als de termijn is verstreken, worden de ambtenaren hierop schriftelijk 
geattendeerd door de griffier. Spreker zal bij het college aangeven dat, wanneer een brief niet 
binnen de termijn kan worden beantwoord, de briefschrijver hier bericht van krijgt en dat er ook een 
nieuwe termijn wordt vastgesteld. 
 

15. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt.  
 

16. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
De heer Kloos vraagt of de VTG onder de Gemeenschappelijke Regeling valt. 
 
De voorzitter zegt dat dit niet het geval is.  
 
De heer Kloos verzoekt de voorzitter een plaatsvervanger aan te wijzen. Want als de heer Rijpstra 
verhinderd is, dan is er geen plaatsvervanger. 
 
De voorzitter zegt dat als hij verhinderd is, hij in de regel vervangen wordt door de 
locoburgemeester. Het komt echter wel eens voor dat een aantal bijeenkomsten op dezelfde datum 
is gepland, dan moeten er in het college prioriteiten worden gesteld. Maar als hijzelf niet kan, dan 
gaat iemand anders. 
 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 

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

De voorzitter, 
 
 
 

De griffier, 
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