
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 9 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 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, J.L. Stel, R. Prins, D.E. Oele en J. Talens. 

Met kennisgeving afwezig: en de heren A. Kalk en R. Kraayenbrink  

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies 
 
Voorzitter : de heer L.M. Kremers 
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.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt op voorstel van de heer Prins gewijzigd. Agendapunt 12 (Bomenstructuurplan) 
wordt verdaagd naar een volgende vergadering i.v.m. het niet meezenden van de onderliggende 
stukken bij dit voorstle.  

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 19 augustus 2008 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijsten en de actielijst wordt vastgesteld. 
 

7. Vervanging raadslid mw. R. Zuiker i.v.m. zwangerschapsverlof 
Gevraagd besluit: De heer D.E. Oele in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid van de 
gemeenteraad 
Besluit raad: Conform voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. In handen van de 
voorzitter van de raad legt de heer Oele de belofte af. Een commissie uit de raad bestaande uit 
de dames T. Terwel - Arends en C.H. van den Berg – Huisman en de heer Stel hebben de 
stukken in orde bevonden. 
 

8. Startnotitie, planning en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Nieuwe Stukken te Vries 
(overgekomen van de agenda 19/8/08) 
Gevraagd besluit: de startnotitie Nieuwe Stukken Vries vast te stellen en voor de ontwikkelingen 
van ‘Nieuwe Stukken Vries’ een planvoorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 
1.900.000,- en een verwervingskrediet van € 3.000.000,-.  
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) waarbij zij aangaven niet tegen het voorstel te zijn maar de accommodaties in het 
plangebied Nieuwe Stukken los te willen zien van de planvoorbereiding van de woningbouw.  Het 
college heeft toegezegd de gemeenteraad met regelmaat via nieuwsbrieven en 
informatieavonden op de hoogte te zullen houden. 
  

9. Vaststellen verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel 
fractie Leefbaar Tynaarlo) (overgekomen van de agenda 19/8/08) 
Gevraagd besluit: Vast te stellen de Verordening tot wijziging Tarieventabel bij 
Legesverordening 2008 
Besluit raad: aangehouden; bespreking is verdaagd naar de vergadering van 23 september 2008 
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10. Verzelfstandiging openbaar onderwijs (T*) 
Gevraagd besluit:  
a. Tot het in stand gaan houden van een stichting overeenkomstig artikel 48 van de Wet op 

het Primair Onderwijs. 
b. De schoolbestuurlijke bevoegdheden van het College van burgemeester en wethouders 

van Tynaarlo per 31 december 2008 (of eerder) aan dit stichtingsbestuur over te zullen 
dragen; 

c. Het College van burgemeester en wethouders op te dragen alle handelingen te verrichten 
die nodig zijn om te komen tot de oprichting van de stichting en de bestuursoverdracht, 
zoals aangeduid in de rapportage "Verzelfstandiging en schaalvergroting openbaar primair 
onderwijs Haren - Tynaarlo", met toepassing van de voorstellen, zoals geformuleerd in de 
bij dit besluit gevoegde rapportage een en ander overeenkomstig artikel 49 WPO onder 
welke is begrepen de overdracht van gebouwen, terreinen en roerende zaken, de 
overdracht van de financiële reserves, de vorderingen en de  schulden m.b.t. de scholen 
voor primair onderwijs per 30 december 2008, zoals blijkende uit de door de accountant 
vast te stellen startbalans per 31 december 2008 en tot slot de overdracht van het bij het 
openbaar primair onderwijs van Tynaarlo aangestelde personeel 

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

11. Bespreken VROM-rapportage regelgeving scheepswerf De Punt 
Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren 
Besluit raad: Op basis van de gevoerde discussie zegt het college de raad toe in zijn 
vergadering van 14 oktober 2008 een concept opdracht voor een vervolgonderzoek voor te 
leggen uit te voeren door een onafhankelijke partij. 
 

12. Bomenstructuurplan 
Gevraagd besluit: Instemmen met de inhoud van het Bomenstructuurplan als onderdeel van het 
modulair op te stellen Bomenplan. 
Besluit raad: aangehouden; bespreking is verdaagd naar een volgende vergadering. 
 

13. GR beleidsbegroting 2009, jaarverslag 2007 en Jaarrekening 2007 Alescon, uitvoering Wet 
sociale werkvoorziening (“T”) 
Gevraagd besluit: Kennis te nemen van de Beleidsbegroting 2009, het jaarverslag 2007 en de 
Jaarrekening 2007 van Alescon. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

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 het voorstel besloten. 
 

15. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 5 augustus 2008, 12 augustus 2008, 19 augustus 2008. 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-  8 april 2008, aan Maatjesproject Drenthe, betreft subsidieverzoek 2009; 
-  14 april 2008, aan VvV Vries, betreft verzoek teruggaaf leges grasbaanraces; 
-  22 april 2008, aan de heer E, Zweep, betreft bezwaarschrift tegen besluit tot 

bouwvergunning; 
-  4 juni 2008, aan fractie PvdA, betreft balans-ventilatiesystemen in nieuwbouwprojecten; 
-  5 augustus 2008, aan Raad van State, betreft verweerschrift tegen beroepsschrift 

Kampsteeg Glimmen B.V. (planschade); 
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-  6 augustus 2008, aan indieners van inspraakreactie Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo, 
betreft kennisgeving van behandeling in de raad d.d. 19 augustus 2008; 

-  7 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft verzelfstandiging openbaar 
onderwijs; 

-  12 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft dag van de dialoog; 
-  13 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft doorstart VVV kantoren tot 

31 okt. 2008; 
-  14 augustus 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft Concept kadernota WMO 

fase 2. 
Informatie college over: 
-  Nieuwsbrief Groote Veen, juni 2008; 
-  Nieuwsbrief actuele bestemmingsplannen…op weg naar 100%; 
-  Nieuwsbrief 10 jaar Tynaarlo; 
-  Persbericht Meest duurzame wijk van Nederland komt in Vries. 
-  Voorlopig ontwerp stedenbouw, inrichting openbare ruimte, beeldkwaliteitplan, 

bouwenveloppen Groote Veen Eelde 
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 26 augustus 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 
-  GHOR en Regionale Brandweer Drenthe, jaarverslag 2007; 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de map 
 
19. Sluiting 
          De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.10 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 23 
september 2008. 
 
 
 
 
 
                                                                     De plv. voorzitter, 
 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 


