
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 27 oktober 2009 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: A.E. Brinkman (PvdA), A.M. Buis (VVD), drs. R.R.M. Zuiker (GL), 
ir. C.H. van den Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA) en J. van den Berg 
(CDA),  de heren H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT) 
aanwezig vanaf 16.30 uur, P. van Es (GB), A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), J. Brink (GB), L.M. 
Kremers (CDA), R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), J. Hoogenboom (CU),  R. Kraaijenbrink (LT) en J. 
Talens (PvdA). 
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en J.D. Frieling. 
 
Afwezig met kennisgeving: mevr. T. Terwal-Arends (GB) en de heer J.L. Stel (VVD) 
 
 
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, evenals de luisteraars van Tynaarlo Lokaal, belangstellenden 
op de publieke tribune welkom. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Na punt 6 wordt toegevoegd punt 6a: “verordening op het 
beheer en gebruik van de gemeentelijke begrafplaatsen Tynaarlo”. Dit punt betreft een correctie 
op het besluit van inwerkingtreding. In de raad van 13 oktober is de datum van inwerkingtreding 
gesteld op de 8e dag na publicatie hetgeen wordt: 1 januari 2010    
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 oktober 2009 en vaststellen 
actielijst. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.  
 

4. Vragenrecht 
De heer C.H. Kloos (LT) wil een vraag stellen over trottoirs in Eelde. Afgesproken wordt om deze 
vraag schriftelijk af te doen. 

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 

6a.     Verordening op het beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen Tynaarlo. 
Gevraagd besluit: instemmen met een wijziging van de datum inwerkingtreding van de 
“verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen”, per 1 januari 
2010. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voostel besloten. 
 

7.       Procedure behandeling Najaarsnota 2009 en Begroting 2010 
Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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8. Najaarsnota 2009 
Gevraagd besluit: De najaarsnota 2009 vaststellen en akkoord gaan met de concrete  

          voorstellen genoemd onder 2 tot en met 7 in de toelichting op pagina 2 en volgende, zijnde:  
1. Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2009 en het nadeel van €  89.566 onder aftrek van  
        de posten onvoorzien ten laste brengen van de algemene reserve grote investeringen. 
2. Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds     
        ten behoeve van de meerjarenbegroting 2010-2013 en de gelden voorlopig “parkeren” tot het   
        voorjaar 2010.  
3. Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.187.534 mee te  nemen naar 2010 
        om de werkzaamheden af te ronden.  

          4.     Kennisnemen van de bedrijfsvoeringrapportage. (Onderdeel 5 najaarsnota) 
          5.     Kennisnemen van de bestuursrapportages. (Onderdeel 6 najaarsnota) 
          6.1   Kennisnemen van de rapportages over de projecten.(Onderdeel 7 najaarsnota) 
          6.2   De exploitatieopzet van het complex Oude Tolweg- zuid vaststellen. 
          6.3   Kennisnemen van de exploitatieverkenning van het complex Zuidoevers.   

Besluit raad: Op het voorstel worden 2 amendementen en 1 motie ingediend. 
Amendement 1, ingediend door de fracties van VVD, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en 
CDA, inhoudende de investeringen t.a.v. veiligheidscontroles op bomen, wordt met 9 stemmen 
voor en 12 tegen verworpen. Voor het amendement stemmen de leden: N. Hofstra (VVD), J. van 
den Berg (CDA), G. Pieters (VVD), C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es (GB), J. 
Brink (GB), L.M. Kremers (CDA) en R. Kraaijenbrink (LT). De overige leden stemmen tegen, met 
de stemverklaring van mevr. Zuiker namens de fractie van GroenLinks dat de investering 
betrekking heeft op de veiligheid. 
Amendement 2, ingediend door de fracties van VVD, Gemeentebelangen, en Leefbaar Tynaarlo, 
inhoudende om de voorgenomen investering ad € 100.000.- voor de lokale musea over te laten 
aan het nieuw college, wordt met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. 
Voor het amendement stemmen de leden: N. Hofstra (VVD), G. Pieters (VVD), P. van Es (GB), J. 
Brink (GB), en R. Kraaijenbrink (LT). De overige leden stemmen tegen, met de stemverklaringen 
van dhr Rietkerk namens de fractie van GroenLinks en dhr. Kalk namens de PvdA dat de 
investering niet allen gezien moet worden als een cultuurbelang maar ook als een impuls voor de 
versterking van de lokale economie als recreatie en horeca, zeker daar waar ook sprake is van 
cofinanciering waar de gemeente met de provincie (museum Buitenplaats te Eelde) afspraken 
over heeft gemaakt. 
De motie ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo, inhoudende om de verkoopop-
brengsten uit de Essent-aandelen ten minste voor een periode van 10 jaar rentedragend weg te 
zetten wordt met 3 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen de 
leden C.h. Kloos (LT), P. van Mombergen (LT) en R. Kraaijenbrink (LT), de overige leden 
stemmen tegen.     
Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel besloten, 
 

9.       Begroting 2010 
Gevraagd besluit:  

          1) De 30 programma’s en de daarbij behorende begroting 2010 vaststellen 
          2) Kennis nemen van de ontwikkelingen en voorstellen in de meerjarenbegroting 2011-2013 en  
              deze als richtinggevend beschouwen 
          3) Het college autoriseren tot het doen van uitgaven op het niveau van de 30 beleidsprogram-             
              ma’s. 

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

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de posten  ‘‘Onvoorzien 2009’. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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11.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
          Besluitenlijsten van 29 september, 6 oktober 2009, 13 oktober 2009.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 2 december 2008 aan de gemeenteraad, betreft woonboten de Groeve;  
- 30 juni 2009 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft BMC rapport/ vertrek directeur- 

gemeentesecretaris; 
- 21 juli 2009 aan de heer K. Noorda, betreft geluidhinder; 
- 20 augustus 2009 aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afval bloemencorso; 
- 4 september 2008 aan de heer R. Kraaijenbrink, betreft conceptplan De Groeve; 

beantwoording vragen inzake waterschapslocatie; 
- 1 oktober 2009, aan de gemeenteraad, betreft Aanvraag Aanvullende Meerjarige Uitkering 

(MAU) inkomensdeel Wet Werk en bijstand (bijstandsuitkeringen); 
- 1 oktober 2009, aan de fractie leefbaar Tynaarlo, hard rijden over de Schipborgerweg; 
- 9 oktober 2009, aan de gemeenteraad, betreft begroting 2009 stichting Baasis; 
- 9 oktober 2009, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft hoe serieus nemen we onze 

bewoners; 
- 12 oktober 2009, aan de fractie D66, mevrouw Van den Berg, betreft vragen krediet Groote 

Veen. 
Informatie college over (ter inzage): 
- ICO, centrum voor kunst en cultuur, betreft naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten voor 

kinderen in Tynaarlo en Zuidlaren; 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12.     Ingekomen stukken   
          -  verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 oktober 2009) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken. 
 

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

14.    Gemeenschappelijke Regelingen 
- Hulpverleningsdienst Drenthe, Jaarverslag 2008 regionale Brandweer Drenthe en GHOR 

Drenthe; 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken 
 
15.     Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 
november 2009. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


