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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 21 april 2009 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De raadsleden T. Terwal-Arends (GB), T.A.M. Buis (VVD), N. Hofstra (VVD),  A.E. Brinkman 
(PvdA), ir. C.H. van den Berg-Huisman (D66), drs. R.R.M. Zuiker (GL), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA) en 
J. van den Berg (CDA),  de heren R. Prins (PvdA),  J.L. Stel (VVD), H.J. Bolhuis (PvdA), J. 
Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), L.M. Kremers (CDA), A. Kalk (PvdA),  P.A. van Mombergen (LT), 
P. van Es (GB), A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), J. Brink (GB), R. Kraayenbrink (LT) en J. 
Talens (PvdA). 

De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en J.D. Frieling. 
 
Afwezig met kennisgeving: G. Pieters (VVD) 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
mevr. J. Mohammed (Syrië) met haar 4 minderjarige kinderen. 
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 Radio Loep, belangstellenden op 
de publieke tribune. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de inititatiefnemers zelf wordt het 
burgerinitiatiefvoorstel van de ruitersportvereniging “De Ravenruiters” van de agenda gehaald en 
de behandeling verdaagd naar een volgende vergadering.  

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 7 april 2009 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

5. Spreekrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

7. Verzoek van de Stichting Ravenruiters te Eelde/Paterswolde op grond van de Verordening 
Burgerinitiatief met betrekking tot het verzoek om aanpassing van de Beleidsnota Sport om 
toepassing van de zogeheten 1/3 – 2/3 regeling en het om niet beschikbaar stellen van de 
benodigde grond  

          Gevraagd besluit: desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
          Besluit raad: Behandeling van het voorstel is verdaagd op verzoek van de initiatiefnemers 
 
8. Bestemmingsplan “Aan huis verbonden beroepen” 

Gevraagd besluit:  
a. De nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ 
vaststellen en ten aanzien van de ingediende zienswijzen te handelen zoals onder 1 tot en met 4 
op pagina 2 van dit voorstel is aangegeven; 
b. Het bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ bestaande toelichting en 
bijbehorende regels vaststellen. 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden 
Van Mombergen, Kraaijenbrink en Kloos) conform het voorstel besloten. 
  

9. Aanvullend krediet brand De Punt 
Gevraagd besluit: Een aanvullend krediet beschikbaar stellen t.b.v. € 300.000 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe om het overzicht van alle kosten betrekking hebbende op het verzoek dat aan het ministerie 
van BZKR is gericht voor de raad ter inzage te leggen. 
  

10. Uitbreiding website met nieuwsmodule 
Gevraagd besluit: Instemmen met uitbreiding van de raadswebsite (http://raad.tynaarlo.nl) met 
een nieuwsmodule   
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
11. Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) Inkomensvoorziening Wet werk en bijstand 

Gevraagd besluit: Instemmen met het verzoek aan de Toetsingscommissie WWB en de 
bijbehorende analyse. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12. Vaststelling "Verordening gemeentelijke onderscheidingen”  
Gevraagd besluit: De verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Tynaarlo vast te 
stellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
13. Het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen Brink 6 en 8 te Vries 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen 
Brink 6 en Brink 8 te Vries 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe dat de erfbeplanting rond en op het perceel daarin meegenomen wordt.  

 
14. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van zaken van de posten “onvoorzien 2009”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

15. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 31 maart 2009 
- 24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft evaluatieverslag 2003 t/m 2008 van het 

breedtesportproject Tynaarlo, leeft en beweegt: 
- 25 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft beantwoording van brieven; 
- 26 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft VROM Rapport naar gemeentebrede 
uitvoering VROM-taken; 
- 26 maart 2009, aan leden van de raad, betreft opleggen geheimhouding stukken Essent; 
- 30 maart 2009, aan W.K.H. Venekamp, betreft brief voor kennisgeving aannemen; 
Informatie college over: 
- Evaluatieverslag 2003 t/m 2008 van het breedtesportproject Tynaarlo, leeft en beweegt: 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit en 
namens het college. 

 
16. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst van ingekomen stukken bijgewerkt tot en met 30 maart 2009 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van 
afdoening van de ingekomen stukken op de lijst. 
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17. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen met de stukken in de leesmap.  

 
18. Gemeenschappelijke Regelingen 

- stuurgroepstukken van de vergadering van 19 januari 2009, Regiovisie Groningen-Assen 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken 

 
19. Sluiting 
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 mei 
2009. 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 

 
 


