Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 25 november 2008 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te
Vries.
Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames N. Hofstra, T.A.M. Buis, T. Terwal-Arends, A.E.
Brinkman, ir. C.H. van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruis en J. van den Berg, de heren R. Prins,
J.L. Stel, H.J. Bolhuis, J. Hoogenboom, C.H. Kloos, L.M. Kremers, A. Kalk (aanwezig t/m agendapunt
13), P.A. van Mombergen , P. van Es, A.M. Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk, R. Kraayenbrink, D.E.
Oele, en J. Talens.
Met kennisgeving afwezig: de heren J. Brink en J.D Frieling (wethouder).
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer en H.H. Assies
Voorzitter
Griffier

:
:

de heer F.A. van Zuilen
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.
Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van
mevr. Mevr. M.I. Argaez Lopez (Mexico), mevr. van der Mark-Lohrengel Bondsrepubliek
Duitsland) mevr. S. Azadnia met twee minderjarige kinderen 4 en 7 jaar, (Iran)

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van mevr. Terwal-Arends stemt de raad in
met behandeling van agendapunt 14 in de eerste termijn en vindt behandeling van de tweede
termijn en besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 9 december a.s.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 11 november 2008 en vaststellen
actielijst
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Spreekrecht
Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de
wethouders, de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren
over voor die agenda geagendeerde onderwerpen. Voor de agendapunten 13 en 14 hebben zich
de volgende insprekers gemeld:
Agendapunt 13:
de heer J. Koning te Eelde (namens de vrienden van zwembad Lemferdinge)
de heer H. Martens te Vries (namens de vrienden van zwembad De Leemdobben)
Agendapunt 14:
de heer J.R.S.K. Vleesblok te Donderen (namens het GBOT)

7.

Experiment Stemmen in een willekeurig stembureau (SWS)
Gevraagd besluit: Instemmen om deel te nemen aan het experiment "Stemmen in een
Willekeurig Stemlokaal" tot SWS landelijk wordt ingevoerd en de Kieswet daarop wordt
aangepast.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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8.

Verordening vrije keuze huwelijkslocaties
Gevraagd besluit: Instemmen met de nieuwe verordening trouwlocaties in de gemeente
Tynaarlo met als ingangsdatum 1 januari 2009.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

9.

Regeling overlegstructuur schoolbesturen
Gevraagd besluit: De verordening overleg lokaal onderwijsbeleid in te trekken; De regeling
overlegstructuur lokaal onderwijsbeleid vast te stellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

10.

Belastingverordeningen 2009 (*T)
Gevraagd besluit: Vaststelling van de:
a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2009
b. Verordening forensenbelasting 2009
c. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2009
d. Verordening onroerende zaakbelasting 2009
e. Verordening rioolrechten 2009
f. Verordening leges en legestabel 2009
g. Verordening marktgelden en tarieventabel 2009
h. Verordening toeristenbelasting 2010
i. Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2009
j. Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2009
Besluit raad: Op het voorstel worden 2 amendementen ingediend door de fractie van Leefbaar
Tynaarlo. Amendement 1 betreft de “verhoging van de tarieven van de onroerende zaakbelasting
2009 en amendement 2 betreft de “verhoging van de tarieven van de forensenbelasting 2009”.
Na discussie wordt amendement 1 door de fractie van Leefbaar Tynaarlo ingetrokken.
Amendement 2 wordt in stemming gebracht. Na een gehouden stemming stemmen de leden
Kloos, Kraaijenbrink, Van Mombergen en Van Es voor het amendement; de overige 17 leden
stemmen tegen het amendement, dat daarmee is verworpen. Zonder hoofdelijke stemming wordt
overeenkomstig het voorstel besloten.
De heer Van Mombergen legt in een stemverklaring af, tegen een verhoging van 10% te zijn van
de tarieven op de lijkbezorgingsrechten.

11.

Herziening tekst gemeenschappelijke regeling Alescon
Gevraagd besluit: Vaststellen van herziening tekst gemeenschappelijke regeling Alescon.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

12.

Voorbereidingsbesluit Groningerweg 93-95, Eelderwolde
Gevraagd besluit: 1) Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid
(voorbereidingsbesluit) voor het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte tekening, t.w. het perceel Groningerweg 93-95, sectie A perceelnummers
2373 en 1733 te Eelderwolde;
2) Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 5 december 2008.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
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13.

Discussienota toekomst zwembaden Tynaarlo
Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren en kaders voor de uitwerking
aan het college meegeven.
Besluit raad: Na bespreking van dit voorstel worden vanuit de raad de volgende kaders aan het
college meegeven in de uitwerking van de discussienota.
- het openhouden van de huidige 3 zwembaden in de gemeente is het uitgangspunt
- € 400.000.- structureel in de begroting reserveren voor renovatie van de 3 zwembaden
(overeenkomstig de besluitvorming in de raad van 23 september jl.)
- als college proberen om de exploitatie van de 3 zwembaden te verbeteren en de eerder
verschenen rapporten daarover te actualiseren;
- de zwemclubs/vriendenclubs nauw bij de verdere uitwerking betrekken.

14.

Plattelandsbeleid, visie en ontwikkeling
Gevraagd besluit:
1) Vaststellen van de Visie en de Vervolgnotitie Plattelandsbeleid.
2) Beschikbaar stellen van een bedrag van € 100.000,- uit de bestemmingsreserve Wmo.
Besluit raad: De behandeling van de eerste termijn vindt plaats; de 2e termijn en aansluitende
besluitvorming wordt verdaagd naar de vergadering van 9 december 2008.

15.

Kadernota Kansrijk Leven
Gevraagd besluit:
1. Kadernota Kansrijk Leven vaststellen.
2. Kennis nemen van het communicatieplan Kansrijk Leven.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het
college zegt toe dat de raad een afzonderlijke notitie krijgt voorgelegd rond het onderwerp “jeugd
en gezin”.

16.

Vaststellen verbreed GRP 2009 - 2013 en waterplan 2008
Gevraagd besluit: Het verbrede GRP 2008 - 2012 en waterplan 2008 vaststellen.
Besluit raad: Na een gehouden hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Tegen het voorstel stemmen 3 leden, te weten: de heren Kloos, Kraaijenbrink en Van
Mombergen. De overige 18 leden stemmen voor het voorstel.

17.

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, met dien
verstande dat begrotingswijziging nr. 7 van 2009 (plattelandsbeleid) is verdaagd naar de
vergadering van 9 december 2008.

18.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 27 oktober 2008, 4 november 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 24 september 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft besluitvorming Veiligheidsregio
Drenthe;
- 14 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft erfpachtscanon Hippisch centrum
Eelde;
- 22 oktober 2008, aan familie Depasse Huisman, betreft Fietsroute Plus;
- 28 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft stand van zaken Centrumplan
Eelde, bodemonderzoek garage Koops;
- 29 oktober 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft wijzigen en versnellen
planologische procedure ontwikkeling woningbouw aan de Oude Tolweg te Zuidlaren;
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- 4 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verbrandingsovens voor houtsnippers
en biomassavergistingsinstallaties;
- 4 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vijvers de Fledders:
- 6 november 2008, aan fractie PvdA, betreft Schipborgerweg te Zuidlaren.
Informatie college over:
- Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe
- Definitieve vaststelling begroting GGD 2009 (zie eerdere besluitvorming raad 10 juni
2008).
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de
informatie uit en namens het college besloten. Het college zegt op verzoek van de heer
Hoogenboom toe, de raad schriftelijk te informeren over het percentage sociale woningbouw in
het plangebied Oude Tolweg te Zuidlaren.
19.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 november 2008)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de
ingekomen stukken besloten.

20.

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

21.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Geen stukken beschikbaar

22.

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 9
december 2008.

De voorzitter,

De griffier,
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