Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 13 januari 2009 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te
Vries.
Aanwezig: De raadsleden, te weten, de dames T. Terwal-Arends, T.A.M. Buis, A.E. Brinkman, ir. C.H.
van den Berg-Huisman, G.B. Bomhof – Ruijs 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, P.A. van Mombergen , P. van Es, A.M.
Meerman, G. Pieters, O.D. Rietkerk, J. Brink, R. Kraayenbrink, D.E. Oele en J. Talens.
Met kennisgeving afwezig: mevrouw N. Hofstra
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer en J.D Frieling (wethouder Assies is met kennisgeving
afwezig).
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, hartelijk welkom.
Hij deelt mee dat door een technische storing live meekijken via internet niet mogelijk is. De
vergadering wordt wel opgenomen en kan wel als archiefbeeld worden bekeken en worden
beluisterd.
Verder deelt de voorzitter mee dat de vergadering van 27 januari 2009 geen doorgang zal vinden.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 9 december 2008 en vaststellen
actielijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt onveranderd vastgesteld. Mevr. Van den Berg-Huisman dringt aan op een
notitie van het college omtrent de verkoop van aandelen Essent.

4.

Vragenrecht
De heer Kloos stelt vragen over de vernielingen rond de jaarwisseling, de sluiting van jeugdsosen
tijdens de jaarwisseling en het opruimen van vuurwerkafval gedurende die tijd. De voorzitter zegt
toe dat het college op korte termijn terugkomt op het onderwerp vandalismethermometer en dat
het vuurwerkafval op korte termijn opgeruimd zal worden. De vraag omtrent vernielingen is in een
brief vervat; het college zal daarop schriftelijk antwoorden.

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 8 en 11 hebben zich
insprekers gemeld:
Agendapunt 8: - de heer D.H. Medema te Vries
Agendapunt 11: - mevrouw M.A. Wentink te Taarlo

7.

Toeristische Informatievoorziening (VVV’s).
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de notitie Opzet Toeristische Informatievoorziening
Drenthe en voor de periode 1-1-2009 tot 31-12-2011 een bedrag van € 11.766,00 per jaar ter
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beschikking stellen aan de Stichting Recreatievoorzieningen Drenthe.
Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van Leefbaar Tynaarlo een amendement
ingediend. Het amendement is een aanvulling op het concept raadsbesluit waarbij voorgesteld
wordt voor de periode 1-1-2009 tot 31-12-2011 in principe een bedrag van € 11.766.- beschikbaar
te stellen aan de stichting Recreatievoorziening Drenthe met daarbij de mogelijkheid voor de raad
indien na een evaluatie blijkt dat de financiële verplichting niet opweegt tegen het geleverde, de
gemeenteraad per direct de samenwerking kan opzeggen en van verdere betalingsverplichting
wordt vrijgesteld.
Het amendement wordt met 3 stemmen vóór (Kloos, Van Mombergen en Kraaijenbrink) en 19
stemmen tegen (overige leden) verworpen.
Na hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college met 19 stemmen
vóór en 3 stemmen tegen (Kloos, Van Mombergen en Kraaijenbrink) besloten.
Het college zegt toe dat de raad over 1 jaar een evaluatie van het genomen besluit wordt
voorgelegd en dat zorg gedragen wordt voor het linken van de Stichting Recreatievoorzieningen
Drenthe aan de gemeentelijke website.
8.

Het opstellen van een bestemmingsplan voor het landgoed “De Vier Jaargetijden, Yderholt, Yde”
Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het landgoed
“De Vier Jaargetijden, Yderholt, Yde”
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college met 16
stemmen vóór en 6 stemmen tegen (leden Kloos, Van Mombergen, Kraaijenbrink, Van Es, Brink
en Terwal-Arends) besloten.
Het college zegt toe dat raad schriftelijk wordt geïnformeerd over het vervolg van de uitwerking
van de procedure en bij vervolgstappen.

9.

Discussie over welstandscommissie en mogelijke afschaffing hiervan (initiatiefvoorstel van fractie
Leefbaar Tynaarlo)
Gevraagd besluit:
1)Desgewenst de gevraagde discussie voeren.
2)De welstandscommissie per 1 januari 2009 (danwel per eerst mogelijke datum) opheffen.
3) Het college opdragen nadere door de raad te nemen uitvoeringsbesluiten ter goedkeuring aan
de raad voor te leggen.
Besluit raad: Na een gevoerde discussie in de 1e termijn, neemt de fractie van Leefbaar Tynaarlo
het voorstel terug.

10.

Opstarten bestemmingsplan voor het perceel Oude Rijksweg 7 te Vries
Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel
Oude Rijksweg 7 te Vries.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

11.

Voorontwerp-bestemmingsplan “Aan huis verbonden beroepen”
Gevraagd besluit:
1. In te stemmen met de inspraak- en overlegnotitie voorontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis
verbonden beroepen en bedrijven’.
2. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Aan huis verbonden beroepen en bedrijven’ ter inzage leggen
ten behoeve van de vaststelling.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

12.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 2, 9, december 2008, 16 december 2008.
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 06 juni 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft aanbesteding fietspaden Okkenveen en
Koeweg;
- 17 september 2008, aan AGT, betreft advisering m.b.t. integrale toegankelijkheid;
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- 07 oktober 2008, aan div. geadresseerden, betreft drempel De Millystraat te Zuidlaren;
- 17 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft klachten ICO-lesruimte Schoolln. 16 te
Eelde;
- 25 november 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft eenmalige uitkering van 50 euro voor
minima;
- 25 november 2008, aan fractie D66, betreft verbreden bushalteperrons;
- 25 november 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft indicatiestelling WMO;
- 02 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft woonboten De Groeve;
- 02 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft voortgang haalbaarheidsonderzoek
herontwikkeling Prins Bernhardhoeve.
- 03 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft uitnodiging bijwonen
informatieavond;
- 03 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft bevindingen commissie
fundamentele herbezinning Wsw Vries;
- 04 december 2008, aan de leden van de gemeenteraad, betreft werkafspraken projectbesluiten;
- 04 december 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft onroerende zaakbelasting;
- 05 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft stand van zaken: Verkeer kern
Zuidlaren;
- 08 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft opzegging EGD
samenwerkingsovereenkomst.
Informatie uit het college over:
Uitnodiging opening skatevoorziening Vries op 13 december 2008;
Jaarrekening 2007 zwembad Aqualaren te Zuidlaren.
Jaarstukken ICO (jaarrekening 2007, begroting 2009)
Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Ter Borch
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de informatie uit en
namens het college.
13.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt t/m 17 december 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
- Meerschap Paterswolde, agenda en bijbehorende stukken vergadering 8 december 2008;
- Groningen Airport Eelde, actualisering Businessplan 2008;
- Stuurgroep Regio Groningen-Assen, agenda vergadering 16 december 2008, verslag 19 nov.08.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken

16.

Sluiting
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 10 februari
2009.
De voorzitter,

De griffier,
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