Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 26 mei om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De raadsleden de dames: T. Terwal-Arends (GB), T.A.M. Buis (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), G. Pieters (VVD), 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: mevr. N. Hofstra (VVD)
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, evenals de luisteraars van Radio Loep, belangstellenden op
de publieke tribune. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Hofstra.

2.

Vaststellen van de agenda
De voorzitter geeft aan dat vanuit alle presidiumleden het verzoek is gekomen om de brief van het
college aan de raad, gemeld onder punt 12, processen infrastructurele werken (bmc rapport) te
agenderen als bespreekpunt. De raad besluit dit onderwerp als punt 6A na het spreekrecht te
behandelen.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 mei 2009 en vaststellen actielijst
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenrecht
De heer Kraaijenbrink stelt naar aanleiding van de brief die de raad is uitgereikt welk alternatief de
de woonbooteigenaren in De Groeve na alle jaren dat zij een ligplaats hebben wordt aangeboden.
Wethouder Frieling geeft aan dat er met het Waterschap Hunze en Aa’s geen overeenstemming
kon worden bereikt over alternatieven en dat het college de rapportage aan de raad van
december 2008 uitvoert.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Behandeling brief college aan gemeenteraad met betrekking tot processen infrastructurele
werken (bmc rapport)
Tijdens de behandeling van dit agendapunt verlaten de leden R. Kraayenbrink (LT), C.H. Kloos
(LT) en P.A. van Mombergen (LT) de raadszaal en nemen aan het debat.
Besluit raad: Op basis van de gevoerde discussie zegt het college toe dat de raad een plan van
aanpak voorgelegd wordt en dat hij tweemaandelijks op de hoogte zal worden gebracht van de
uitvoering van dat plan. Ook de financiële paragraaf wordt daarin opgenomen.
Het kostenoverzicht verband houdende met het vertrek van de voormalige en de interim
gemeentesecretaris ligt voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage bij de griffier.

7.

Ontwerpbegroting 2010 Intergemeentelijke Sociale Dienst (T)
Gevraagd besluit: Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de
ontwerpbegroting en de beleidskaders 2010 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst.
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overenkomstig het voorstel besloten.
8.

Milieujaarverslag 2008/ milieuprogramma
Gevraagd besluit: in te stemmen met het milieujaarverslag 2008/ milieuprogramma 2009.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het
college zegt toe dat de stand van zaken m.b.t. duurzaam inkopen (terugkoppeling proces) ter
inzage komt te liggen voor de raad. Het milieujaarprogramma voor 2010 zal voor begin van dat
jaar aangeleverd worden aan de raad

9.

Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met deelname aan de Impuls brede scholen, sport en cultuur;
2. Akkoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van de implementatie
Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur, waaronder het oormerken van het
enveloppengeld sport en cultuur à € 36.450 voor de periode 2010-2011;
3. Een krediet inrichten voor de middelen ten behoeve van de implementatie Impulsregeling
brede scholen, sport en cultuur;
4. Een bestemmingsreserve inrichten voor de niet-bestede middelen 2009.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.
De stand van zaken m.b.t. duurzaam inkopen (terugkoppeling proces) ligt ter inzage voor de raad.
Het milieujaarprogramma voor 2010 zal voor begin van dat jaar aangeleverd worden aan de raad.

10.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de
stand van de posten ‘‘Onvoorzien 2009’.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11.

Informatie uit het Presidium
Gevraagd besluit: kennisnemen fractieafrekeningen 2006, 2007 en 2008.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de fractieafrekeningen
over de jaren 2006, 2007 en 2008.
Toegezegd wordt dat het onderwerp hoogte vergoedingen van steunfractieleden via het presidium
in een later stadium voorgelegd wordt.

12.

Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo
Gevraagd besluit: kennisnemen van het onderzoeksprogramma 2009.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van het onderzoeksprogramma
over 2009.

13.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 28 april 2009, 6 mei 2009, 12 mei 2009
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.
- 18 maart 2009, aan leden van de raad, betreft verpakkingsplastics;
- 24 maart 2009, aan mevrouw J.A. Nijenhuis-Lobeek, betreft werkzaamheden Schipborgerweg;
- 26 maart 2009, aan fractie PvdA, betreft oud papier verenigingen;
- 7 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betrteft stand van zaken handhaving gemeente
Tynaarlo;
- 15 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkeer kern Zuidlaren- fase 3;
- 22 april 2009, aan fractie D66, betreft archeologie en ruimtelijke ordening;
- 23 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft nieuwe kunst- en cultuurnota 2010-2014;
- 27 april 2009, aan fractie D66, betreft bestemmingsplan Bloemenveiling;
- 28 april 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft incident en rampenbestrijdingsplan GAE;
- 7 mei 2009, aan fractie PvdA, betreft groenvoorziening De Fledders;
- 7 mei 2009, aan fractie PvdA, betreft minimabeleid, verlenging afdoeningtermijn;
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- 11 mei 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft houtkachel Aqualeren;
- 11 mei 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft landgoed 4 jaargetijden;
Informatie college over:
- Organisatie verkiezingen Europees parlement 4 juni 2009;
- Onteigening van een perceel grond t.b.v. de realisatie van de rondweg
Wilhelmina/Emmalaan te Zuidlaren;
- Stukken algemene vergadering van aandeelhouders GAE d.d. 22 april 2009;
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit het
college.
14.

Ingekomen stukken
verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 mei 2009)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de
ingekomen stukken.

15.

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

16.

Gemeenschappelijke Regelingen
Geen stukken aan de orde

17. Sluiting
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.15 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 16 juni
2009.
De voorzitter,

De griffier,

gemeente Tynaarlo

