
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 19 augustus om 20.00 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 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, O.D. Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens. 

Met kennisgeving afwezig: mevr. A.E. Brinkman en de heer R. Prins 

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 vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
mevr. R.M. Osmanachunova (Oezbekistan), mevr. N. Inauri (Georgië), dhr. D. Lin (China) en dhr. 
S. Mandozai (Afghanistan) 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 24 juni 2008 en 30 juni 2008 en, 

vaststellen actielijst 
De besluitenlijsten en de actielijst wordt vastgesteld. 
 

7. Beschikbaar stellen krediet voor de uitvoering van de BOS-impuls (stimuleringsregeling Buurt 
Onderwijs en Sport) 
Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 342.516,- voor de uitvoering van de 
BOS-impuls. 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
besloten. Tegen stemmen de 2 leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo (Kloos en Van 
Mombergen) alsmede 3 leden van de fractie van Gemeentebelangen (Brink, Van Es en Terwal-
Arends). 
 

8. Evaluatie WMO-verordening 
Gevraagd besluit:  
1. Vaststellen evaluatie Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 

2006; 
2. Vaststellen Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 

Tynaarlo 2009; 
3. Vaststellen toelichting Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Tynaarlo 2009. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

9. Vaststellen controleprotocol jaarrekening 2008 (namens auditcomite) 
Gevraagd besluit: Controleprotocol jaarrekening 2008 vaststellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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10. Vrijstelling bestemmingsplan Groningerstraat nabij nr. 26 Zuidlaren (T*) 
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 Groningerstraat nabij nr. 26, sectie K perceelnummer 1239 te 
Zuidlaren;  

2. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 29 augustus 2008. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Vaststellen bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo 
Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met de inspraak- en overlegnotitie voorontwerp-bestemmingsplan 

Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo. 
2. Het aangepaste ontwerp-bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen Tynaarlo ter inzage 

te leggen ten behoeve van de vaststelling. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conorm het voorstel besloten. Het college zegt 
toe de uitspraak van de rechtbank Assen inzake de gemeente Midden Drenthe en toepassing van 
de peildatum 31 oktober 2003 voor de raadsleden in de leeskamer ter inzage te leggen. 
 

12. Startnotitie, planning en voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Nieuwe Stukken te Vries 
Gevraagd besluit: Vaststellen van de startnotitie Nieuwe Stukken Vries 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: Aangehouden; agendapunt is verdaagd naar de vergadering van 9 september 
2008. 
 

13. Vaststellen integraal accomodatiebeleidsplan kern Vries 
Gevraagd besluit: Het Integraal Accommodatiebeleidsplan voor de kern Vries vaststellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

14. Ontwerpbegroting 2008 GR ICO il en jaarrekening GR ICO il (T*) 
Gevraagd besluit:  
1. Kennisnemen van de jaarrekening 2006 van de GR ICO il. 
2. Uw zienswijze geven over de begroting 2008 ICO GR il. 
3. Niet voldoen aan de vraag de bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting over te 

dragen aan het AB van de GR ICO il. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

15. Begroting GR Meerschap Paterswolde 2009 en de jaarrekening 2007 (T*) 
Gevraagd besluit: Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 
 

16. Begroting GR Recreatieschap Drenthe 2009 en de jaarrekening 2007 (T*) 
Gevraagd besluit: Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting van het Recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17. Vaststellen verordening tot wijziging Tarieventabel bij Legesverordening 2008 (initiatiefvoorstel 
fractie Leefbaar Tynaarlo)  
Gevraagd besluit: Vast te stellen de Verordening tot wijziging Tarieventabel bij 
Legesverordening 2008 
Besluit raad: Aangehouden; agendapunt is verdaagd naar de vergadering van 9 september 
2008. 
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18. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van de post  'Onvoorzien 2008’  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met dien 
          verstande dat met het oog op verdaging van agendapunt 12 (Startnotitie, planning en  
          voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Nieuwe Stukken te Vries) de begrotingswijzigingen  
          2008.27 en 2008.28 zijn verdaagd naar de vergadering van 9 september 2008. 
 
19. Informatie uit het college / namens het college  

Besluitenlijsten van 17 juni 2008, 24 juni 2008, 29 juli 2008 
Informatie college over: 
- Milieujaarverslag 2007; 
- Gemeentelijk verslag toezicht Kinderopvang 2007 Tynaarlo; 
- Aankoop kunstwerk Arie Zuidersma; 
- Onderzoek naar haalbaarheid van een herstructurering van het centrum Vries; 
- Aanbevelingen welstandscommissie. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
informatie uit -/en namens het college besloten. 
 

20. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 31 juli 2008) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorgestelde tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 

 
21.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 

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

22. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  GGD Drenthe, jaarrekening 2007 
-  Aandeelhoudersvergadering GAE juni 2008  

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

23.    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 september 2008 
 

 
 

 
De plv. voorzitter, 

 
 

 
 
De griffier, 


