
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 10 november 2009 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: A.E. Brinkman (PvdA), A.M. Buis (VVD), drs. R.R.M. Zuiker (GL), 
ir. C.H. van den Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA), T. Terwal-Arends 
(GB) en J. van den Berg (CDA),  de heren H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), C.H. Kloos (LT), P.A. 
van Mombergen (LT), P. van Es (GB), A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), R. 
Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), J. Hoogenboom (CU),  R. Kraaijenbrink (LT) en J. Talens (PvdA). 
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en J.D. Frieling. 
 
Afwezig met kennisgeving: de heren J.L. Stel (VVD) en J. Brink (GB) 
 
 
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 Tynaarlo Lokaal, belangstellenden 
op de publieke tribune welkom. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 oktober 2009, vaststellen 
actielijst. 
De besluitenlijst wordt met 2 tekstuele aanpassingen vastgesteld. 

          - bij de aanhef: besluitenlijst dinsdag “13 oktober” wordt gewijzigd in: “27 oktober” 
          - bij punt 3: vaststellen van de besluitenlijst van “8 september” wordt gewijzigd in “13 oktober” 
          De actielijst wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld. 
 
4. Vragenrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer M. Delsma te Vries, namens 
de werkgroep “Bezorgd Vries” (agendapunt 7). 
 

7.       “Multifunctionele Accommodatie Vries- Oost” en “ De Pan ” Initiatiefvoorstel fractie Leefbaar  
           Tynaarlo  

Gevraagd besluit: De gewenste discussie voeren, met een verwijzing naar de conceptbesluiten. 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming besluit de raad met 17 tegen en 3 stemmen vóór, het 
voorstel af te wijzen. Voor stemmen de leden: C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT) en R. 
Kraaijenbrink (LT). De overige 17 leden stemmen tegen. De heer R. Prins (PvdA) was bij de 
beraadslaging en stemming niet aanwezig. 

 
8.       Vaststellen Verordening vergoeding inzameling oud papier (2009) 

Gevraagd besluit: De “Verordening vergoeding inzameling oud papier gemeente Tynaarlo” 
vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voostel besloten 
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9.       “Amen is geen Amsterdam”(bestuurlijke verhouding provincie - gemeenten in Drenthe)    
Gevraagd besluit:  
1.  De nota Amen is geen Amsterdam bespreken en de opmerkingen en conclusies van de Raad 
ter kennis brengen van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Drentse  
Gemeenten (VDG); 
2.  De taakopvatting van de nota Amen is geen Amsterdam ten aanzien van de provincie 
onderschrijven; 
3.  De VDG steunen in het streven naar een gemeenschappelijke Strategische Agenda voor de 
twaalf Drentse gemeenten en de provincie; 
4.  Voor die agenda uitgaan van de opvatting dat provincie en gemeenten gelijkwaardige partners 
zijn die in het belang van de inwoners van Drenthe samenwerken op basis van een zo helder 
mogelijke taak- en bevoegdheidsverdeling. 
Besluit raad: Na beraadslaging, besluit de raad zonder hoofdelijke stemming in te stemmen met 
de punten 1, 3 en 4. Punt 2 wordt afgewezen. Het college stelt naar aanleiding van de discussie 
een brief die bij de bespreking op 24 november met gedeputeerde staten van Drenthe wordt 
ingebracht. De inhoud van deze brief wordt vooraf met de fractievoorzitters afgestemd. 
 

10.     Concept Speelruimteplan  
Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met het concept speelruimteplan en met hierin genoemde conclusies/ 

aanbevelingen, visie en uitgangspunten; 
2. Instemmen om het concept speelruimteplan vrij te geven voor de formele inspraakprocedure. 

          Besluit raad: De motie ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo, waarbij een bedrag van  
          € 11.000.- wordt bestemd voor het aanbrengen van picknickbankjes bij 20 speelvoorzieningen  
          wordt met 3 stemmen vóór en 18 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen de leden 
          Kloos (LT), Van Mombergen (LT) en Kraaijenbrink (LT). De overige 18 leden stemmen tegen.  
          De raad besluit vervolgens conform het voorstel. 
 
11.    Verlaging Afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten 2009 en 2010  
         Gevraagd besluit: 
         1.    Het vastrecht afvalstoffenheffing / reinigingsrechten verlagen: 
                a.  voor 2009 eenmalig met een bedrag van  € 24,75  
                b.  voor 2010 structureel met een bedrag van € 11,00 per jaar; 
         2.    Voor het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten over het 4e kwartaal 
               2009 met een bedrag vanaf € 5,00 per aanslag heffen en invorderen.        

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
12.     Kunst en Cultuurbeleid 2010 - 2013  
          Gevraagd besluit: In te stemmen met de beleidskaders en de conceptcultuurnota “de kunst van  
           het verbreden en versterken” en dit plan vrij te geven voor de inspraak.       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13.     Evaluatienota “Tynaarlo, sportief naar 2010” 

Gevraagd besluit: De evaluatienotitie “Tynaarlo sportief naar 2010” vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

14.     Projectbesluit Askampstraat 7 te Zeijen  
Gevraagd besluit:  

         1.   Instemmen met het opstarten projectbesluitprocedure voor het perceel Askampstraat 7 Zeijen 
          2.   De uitvoering van de projectbesluitprocedure voor het perceel Askampstraat 7 Zeijen  
                delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          toe  de raad te zullen informerenworden op welke wijze projectbesluiten binnen de wettelijke  
          termijn van 1 jaar gevolgd worden middels vaststelling van een bestem-mingsplan en op welke 
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          wijze kostenverhaal naar en met de gemeenteraad wordt teruggekoppeld.  
 

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

16.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
          Besluitenlijsten van 19 en 27 oktober 2009.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 19 oktober 2009, aan fractie D66, mevrouw Van den Berg, betreft schriftelijke vragen krediet 

Groote Veen; 
- 14 oktober 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, plaatsen varkensruggen in Spierveen; 
- 26 oktober 2009, aan leden Gemeenteraad, het “kies zelf” kerstpakket; 
- 21 oktober 2009, aan leden Gemeenteraad, stand van zaken plannen in het centrum van 

Zuidlaren; 
- 19 oktober 2009, aan leden Gemeenteraad, conceptcultuurnota 2010- 2013; 
- 1 oktober 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, leegloop brandweer. 
Informatie college over (ter inzage): 

           -       21 oktober 2009, plannen centrum Zuidlaren 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

17.     Ingekomen stukken   
          -  verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 29 oktober 2009) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken. 
 

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

19.     Gemeenschappelijke Regelingen 
 -     Algemene ledenvergadering VDG, 30 oktober 2009 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken. 
 
20.     Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.50 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 24 
november 2009. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


