
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 7 april 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, N. Hofstra,  A.E. 
Brinkman, ir. C.H. van den Berg-Huisman, drs. R.R.M. Zuiker, 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 (vanaf 20.30 uur), J. Brink, R. 
Kraayenbrink en J. Talens. 

De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en J.D. Frieling. 
 
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 Radio Loep, belangstellenden op 
de publieke tribune. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 24 maart 2009 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld; de actielijst wordt wordt aangevuld met de 
toezegging van het college dat dat het onderwerp ‘begraafplaatsenbeleid’ na de zomer 2009 
geagendeerd wordt voor de raad v.w..b. het onderdeel tariefstelling.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

5. Spreekrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

7. Bekrachtigen collegebesluit tot opleggen geheimhouding 
Gevraagd besluit: Het collegebesluit tot opleggen geheimhouding opleggen voor de in het   
voorstel genoemde stukken. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten 
 

8. Wensen en bedenkingen kenbaar maken aandelenoverdracht Essent aan RWE 
Gevraagd besluit: Geven van wensen of bedenkingen ten aanzien van het voorlopige besluit 
van Burgemeester en Wethouders om: 

          1. Toe te treden tot de Offer, Sale and Purchase Agreement tussen Essent N.V. en RWE AG d.d. 
20 februari 2009, waarmee de gemeente haar aandelen Essent N.V. verkoopt aan RWE en 
participeert in de overeengekomen reservering voor garanties en vrijwaringen aan RWE.  
2. Deel te nemen in Enexis Holding N.V. en te participeren in het verzorgen van vreemd 
vermogen voor  Enexis (bruglening). 
3. Deel te nemen in Essent Milieu Holding B.V. en de andere voor de transactie benodigde 
vennootschappen (te weten: Maastricht Vennootschap, EPZ Vennootschap, CBL Vennootschap, 
Extra Zekerheid Vennootschap, Bruglening Vennootschap en Claim Staat Vennootschap).    
Besluit raad: De fractie van GroenLinks geeft aan geen voorstander te zijn van de 
aandelenoverdracht. De overige fracties geven aan geen bedenkingen te hebben tegen de 
voorgenomen overdracht van de aandelen door het college. 
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Toegezegd wordt dat het netto resultaat van de aandelenoverdracht (€ 12.5 mln) bij de 
behandeling van de gemeentebegroting 2010 aan de orde komt. 
  

9. Vaststellen verordening auditcomité  
Gevraagd besluit: Vaststellen van de verordening auditcomité gemeente Tynaarlo 2009. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

10. Projectbesluit Burg. J.G. Legroweg 98a te Eelde. 
Gevraagd besluit:      
1.  In te stemmen met het opstarten van de projectbesluitprocedure voor het perceel Burg. J.G. 

Legroweg 98 A, Eelde. 
2.  Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Burg. J.G. Legroweg 98 A Eelde 

te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

11. Besluiten tot agenderen burgerinitiatief  
Gevraagd besluit: Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief te agenderen voor 
de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
Besluit raad: Overeenkomstig het voorstel wordt besloten het burgerinitiatief te agenderen voor 
de raad van 21 april a.s. Tegen stemmen de leden: Hofstra, Buis, V.d. Berg-Huisman, Pieters en 
Stel. De overige 18 leden stemmen voor. 
 

12. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 10 maart, 17 maart 2009, 24 maart 2009 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 25 februari 2009, aan gemeenteraad, betreft wijzigingen AWBZ en de gevolgen voor de 

gemeente; 
- 25 februari 2009, aan Stichting Hippisch Centrum Eelde, betreft Hippisch Centrum Eelde; 
- 03 maart 2009, aan de heer J. Sikkema, betreft reactie brief 19 januari 2009; 
- 10 maart 2009, aan fractie D66, betreft 30 km/uur zones; 
- 10 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft actualisering Businessplan GAE 2008; 
- 10 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft informatieavond winkelgebied 

Zuidlaren; 
- 11 maart 2009, aan Drente EPA-adviseurs, betreft concurrentievervalsing Wonen ++; 
- 11 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft koppelverkoop Ecostream; 
- 18 maart 2009, aan leden van de raad, betreft verpakkingsplastics; 
- 24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft houtgestookte verbrandingsovens en 

biomassavergistingsinstallaties; 
- 24 maart 2009, aan leden van de raad, betreft overleg VVV Nederland; 
Informatie college over: 

- Rapportage implementatie BuitensteBinnen (DVC) 2008 
- Brandveiligheid thuis (n.a.v. punt op de actielijst) 
- Gebiedsgebonden Politiezorg (GGPZ) (n.a.v. punt op actielijst) 
- Projectplan herziening bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de informatie uit en 
namens het college. Wel zegt het college toe om nog voor het zomerreces de raad middels een 
informatieavond op de hoogte te stellen van het doel van de samenwerking en waar deze 
samenwerking toe moet leiden.  
 

13. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 maart 2009) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de afdoening van de ingekomen 
stukken op de lijst. 
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14. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

15. Gemeenschappelijke Regelingen 
- Regiobureau, brief aan leden Regionaal College politie Drenthe over de financiële situatie politie 

Drenthe.  
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de brief. 
 
16. Sluiting 
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 21 april 
2009. 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
                                                                      De griffier, 

 
 


