
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 11 november 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, T. Terwal-Arends en A.E. Brinkman, ir. C.H. 
van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruis,  J. van den Berg,  de heren R. Prins, J. Brink, J.L. Stel, 
H.J. Bolhuis, J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. Kremers,  , P. van Es, A.M. Meerman, G. Pieters, O.D. 
Rietkerk,  R. Kraayenbrink, D.E. Oele, en J. Talens. 

Met kennisgeving afwezig: de heren A. Kalk,  P.A. van Mombergen en mevrouw N. Hofstra. 

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 en via internet, hartelijk welkom.  

           
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.    
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 28 oktober 2008 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Bij agendapunt 9 (begroting 2009) wordt mevr. Van 
den Berg-Huisman toegevoegd aan de lijst met ondersteuners van de 2e motie, ingediend door de 
ChristenUnie.  
De actielijst wordt vastgesteld. Naar aanleiding daarvan vraagt de heer Kremers wanneer de raad 
geïnformeerd wordt over de vandalismethermometer en het centraal meldpunt jeugdoverlast. De 
voorzitter antwoordt dat hij op korte termijn terugkomt op het punt veiligheid en op de 
openstaande acties op de lijst. Samen met de griffier heeft hij hierover onlangs nog gesproken.   
 

4. Vragenrecht 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo stelt vragen over situatie met betrekking tot de bewoners van 
woonboten in de Groeve, de stand van zaken met betrekking tot een woonbotenhaven en de 
verkoop van bouwkavels in De Groeve. De vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van 
het college. 
 

7. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 795.092.- Multifunctionele 
Accommodatie Paterswolde    
Gevraagd besluit: Het gevraagde krediet beschikbaar stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

8. Vaststelling Procedureverordening Planschadevergoeding 2008 Wro) 
Gevraagd besluit: vast te stellen de procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in 
planschade gemeente Tynaarlo. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

9. Wijziging tarieventabel leges 2008 a..v. inwerkingtreding nieuwe Wro 
Gevraagd besluit: de wijziging in de legesverordening 2008 vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
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10. Delegatie van bevoegdheden nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening  
Gevraagd besluit:  
1. De bevoegdheid van de raad als bedoeld in artikel 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en 2 van 

de Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan burgemeester en wethouders voorzover het  
ruimtelijke ontwikkelingen betreft die in overeenstemming zijn met het in een structuurplan of 
structuurvisie vastgesteld beleid, doch strijdig met de huidige bestemming. 

2. Te bepalen dat het besluit met terugwerkende kracht in werking is getreden op 1 juli 2008. 
Besluit raad: Conform het voorstel besloten. Na hoofdelijke stemming worden 12 stemmen voor 
het voorstel uitgebracht en 8 stemmen tegen. Tegen stemmen de leden: Kloos, Kraaijenbrink, 
Van den Berg-Huisman, Prins, Talens, Bomhof-Ruis, Brinkman en Bolhuis. De overige leden 
stemmen voor.   
 

11. 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 voorstel besloten. 
 

12. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 7, 14 en 20 oktober 2008. 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
-  23 september 2008, aan de leden van de raad, betreft jaarverslag luchthaven Eelde 2007 

en Europese regelgeving; 
-  23 september 2008, aan VOLE, betreft jaarverslag luchthaven Eelde 2007 en Europese 

regelgeving; 
-  14 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Politie; 
-  14 oktober 2008, aan de leden van de raad, betreft kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie; 
-  16 oktober 2008, aan de OFGT, betreft afsluiting Groningerweg Eelde- Paterswolde; 
-  20 oktober 2008, aan dorpsbelangen, buurt- en wijkverenigingen gem. Tynaarlo, 

uitnodiging speelruimte gemeente Tynaarlo; 
-  21 oktober 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vraag over gevolgen kredietcrisis 

voor gemeente Tynaarlo. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
informatie uit en namens het college besloten. 
  

13. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 oktober 2008) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 
 

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

 
15. Gemeenschappelijke Regelingen 

- Vergaderstukken Regionaal College Politie Drenthe, d.d. 29 oktober 2008. 
- Vergaderstukken VDG 13 november 2008 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken. Het college 
zegt toe dat uiterlijk in het 1e kwartaal 2009 op de monitoring van de wijkgerichte politiezorg wordt 
teruggekomen. 
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16. Sluiting 
          De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 
november 2008. 
 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 
 
 


