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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 10 februari 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, J. Brink, R. Kraayenbrink en J. 
Talens. 

De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, J.D Frieling en H.H. Assies. 
 
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, alsmede de luisteraars van Radio Loep en belangstellenden 
op de publieke tribune, hartelijk welkom. 
Vervolgens legt de griffier in het kader van het integriteitbeleid in handen van de voorzitter ten 
overstaan van de raad de ambtseed af.    

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.     
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 13 januari 2009 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld; bij de aanwezige raadsleden wordt de naam van de 
heer D.E. Oele gewijzigd in mevr. R.R.M. Zuiker. 
De actielijst wordt onveranderd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
De heer Kloos stelt vragen over het uitblijven van inzage in dossiers De Waterwijk, Ter Borch. Op 
9 december 2008 heeft de fractie verzocht om inzage in dossiers. De voorzitter zegt toe dat een 
schriftelijke beantwoording van de zijde van het college over zijn vraag zal plaatsvinden.  
 

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 het agendapunten 7 heeft zich 1 
inspreker gemeld te weten de heer F. Krips uit Paterswolde.  
 

7. Concept nota lokaal gezondheidsbeleid 
Gevraagd besluit: De concept-nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 vrij geven                                               
voor inspraak. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
Het college zegt toe om bij de volgende stappen in de procedure de volgende punten mee te 
nemen: 
-  bezien in hoeverre het zwem- en bewegingsonderwijs in de nota meegenomen kan worden; 
-  met het oog op gezondheidsrisico’s zullen de snackbareigenaren per brief worden gewezen 
   op het toepassen van vloeibaar frituurvet i.p.v. frituurvet in vaste vorm in hun snackbars;  
-  de suggestie om de GGD een nadrukkelijke plaats en rol in de nota te geven; 
-  cijfers uit eerdere evaluaties en onderzoeken als “0” meting in de nota op te nemen zodat  
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   gegevens later vergeleken kunnen worden; 
-  de suggestie om “gezonde scholen” en zo mogelijk meer dan de 4 die nu genoemd worden in 
   de pilot mee te nemen met daarin een competitie-element- 
-  vervolgstappen op basis van de eerdere evaluatie worden in de definitieve nota verwerkt.   
Tevens ontvangt de raad een overzicht van het aantal defibrillatoren in de gemeente Tynaarlo. 
Ook zegt het college toe dat de Nota alcohol- en drugsbeleid binnenkort naar de raad wordt 
gezonden. 
 

8. Wijziging reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad 
Gevraagd besluit: aanpassing Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad van Tynaarlo 2008. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

9. Aanwijzing 3e plaatsvervangend voorzitter van de raad 
Gevraagd besluit: over te gaan tot aanwijzing van de 3e plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten om de 
heer R. Prins tot 3e plaatsvervangend voorzitter van de raad aan te wijzen. 
 

10. Benoeming leden welstandscommissie 2009  
Gevraagd besluit: De leden van de welstandscommissie benoemen conform de bijlage. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten om de 
volgende leden te benoemen: 
Voorzitter: De heer W.H. Kuiper, onafhankelijk voorzitter. Externe deskundigen, leden/vervangers: 
Mevrouw M. Pemmelaar-Groot, landschapsarchitect, Mevrouw ir. S. Bakker-Weenink, land- 
schapsarchitect, de heer P. Brink, architect, de heer ir. D.E. Woerden, architect,  
de heer ir. W.A. Harms, architect, de heer H.F. Klinkhamer, architect. 
Architectadviseur, tevens stemhebbend lid:  de heer ir. A.P.Steenhuis, Architectlid: 
mevrouw ir. A. de Groot 
Vervangers voor voornoemde architectadviseur en architectlid: 
De heer ir. B.J. Smit, architectadviseur, de heer ir. M.A. Klawer, architect/stedenbouwkundige, 
de heer V. Akkerman, architect, de heer ir. R. Ritz, architect, mevrouw ir. K.A. Ubels, architect, 
de heer ir. W.M. van Dijk, architect 

          Op voorstel van mevr. Terwal-Arends wordt contact opgenomen met het Drents Plateau om 
          in de vorm van een werkbezoek, informatie te ontvangen over het werk van de welstands-  
          commissie. 
  
11. Investeringsplan riolering 

Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van €  6.466.500-- (excl. BTW) voor het 
uitvoeren van het rioleringsprogramma 2009 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

12. 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. 
 

13. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 23 december 2008, 6 januari 2009, 13 januari 2009, 20 januari 2009, 27 
januari 2009. 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 16 december 2008, aan fractie PvdA, betreft douches sportcomplex De Kamp te Vries; 
- 17 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft Notitie “Wijkscholen: kansrijk 

samenwerken!”; 
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- 17 december 2008, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft bijeenkomst ondertekening 
intentieverklaring winkelcentrum Eelde; 

- 19 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft publieksversie milieubeleidsplan; 
- 23 december 2008, aan fractie PvdA, betreft huisnummerbordjes; 
- 23 december 2008, aan leden van de gemeenteraad, betreft inzage dossier damwanden Ter 

Borch; 
- 6 januari 2009, aan fractie CDA, betreft bouw appartementen voor ouderen in Vries/ kwestie 

Weelink; 
- 6 januari 2009, aan de leden van de gemeenteraad, betreft stand van zaken IAB Zeijen; 
- 7 januari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verzekering voor vrijwilligers; 
- 8 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft jaarplan St. Trias; 
- 9 januari 2009, aan belangenver. Bosbewoners Zeegse, betreft recreatiewoningen bosgebied 

Zeegse; 
- 12 januari 2009, aan de heer R. Bijlsma, veiligheid verkeer en reclameborden; 
- 12 januari 2009, aan mevrouw A.F. Reijnders-Blaauw, urnenmuur op begraafplaats te Vries; 
- 13 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft damwanden Waterwijk; 
- 13 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft stand van zaken taakstelling huisvesting 

statushouders; 
- 14 januari 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afvalinzameling; 
- 14 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft startnotitie centrum voor Jeugd en gezin 

Tynaarlo: 
- 14 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft veiligheidsplan 2009; 
- 19 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft Benchmark WMO 2008; 
- 20 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft extra dividend EDON aandelen: 
- 26 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft damwanden Waterwijk, asbest Groningerweg 

88: 
- 26 januari 2009, aan de leden van de raad, betreft aandachtspunten en acties in het kader van 

de financiële crisis.  
Informatie college over: 

- Bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt, inspraak afgesloten en formele procedure 
gestart. 

- Inzamelen kunststoffen: voornemen tot nascheiding  van plastic verpakkingen uit 
huishoudens. 

- Veiligheidsplan 2009; 
- Nota integriteit gemeente Tynaarlo; 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit en 
namens het college. Het college zegt de raad toe om  

 
14. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 27 januari 2009) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 
  

15. Stukken in de leesmap ter kennisneming  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van des tukken in de leesmap.  
 

16. Sluiting 
          De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 24 maart 
2009. 
                                                                     De voorzitter, 
 
                                                                      De griffier, 


