
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 30 juni 2009 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: A.E. Brinkman (PvdA), T. Terwal-Arends (GB), T.A.M. Buis (VVD), 
ir. C.H. van den Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), drs. R.R.M. Zuiker (GL), G.B. Bomhof – Ruijs 
(PvdA) en J. van den Berg (CDA),  de heren H.J. Bolhuis (PvdA), R. Prins (PvdA), G. Pieters (VVD), J.L. 
Stel (VVD), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), 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: de heer L.M. Kremers (CDA). 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
de heer  A. Abdi (Syrië) en wordt een optreden met zang verzorgd door groep 8 van de Openbare 
Basisschool “ Oelebred uit Tynaarlo.  
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 de heer Kremers. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 juni 2009, vaststellen actielijst en 
schema vergaderrooster 2010 
De besluitenlijst, de actielijst en het vergaderrooster worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
De heer Pieters verzoekt het college om de informatieavond op 2 juli met betrekking tot het 
centrumplan Zuidlaren en de ontwikkelingen van de PBH uit te stellen totdat de uitslag van de 
enquete die de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging onder haar leden houdt bekend is. De 
overige fracties staan achter dit verzoek.  
Het college geeft aan de geplande informatieavond te zullen schrappen. 
Mevr. V.d. Berg-Huisman verzoekt het college, naar aanleiding van een bezocht symposium van 
Drents Plateau over het welstandsbeleid, de minister van VROM voor 10 juli a.s. een brief te 
sturen met de oproep om af te zien van het indienen van het ontwerp besluit omgevingsrecht bij 
de Tweede Kamer waarmee het vergunningvrij bouwen mogelijk wordt gemaakt. 
Het college zegt toe, na raadpleging van de raad, deze brief te zullen zenden. 
Mevr. Hofstra verzoekt het college om uitleg van de beslissing om de samenwerking tussen de 
gemeenten Haren en Tynaarlo te beeindigen. 
Het college geeft aan dat de raad bij brief nader wordt geïnformeerd.  
 

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

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het spreekrecht 
Komt te vervallen. 

 
7.       Procedure behandeling Voorjaarsnota 2009 inclusief Perspectievennota. 

Gevraagd besluit: in te stemmen met de voorgestelde procedure 
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          Besluit Raad: Met de voorgestelde procedure van behandeling wordt ingestemd. 
 
8.       Nota Reserves & Voorzieningen 2009 
          Gevraagd besluit: De nota reserves en voorzieningen 2009 vaststellen. 

Besluit Raad: Door de fractie van Leefbaar Tynaarlo wordt een motie ingediend waarbij het 
college opgedragen wordt om de mogelijkheden te onderzoeken om moeilijk inbare vorderingen 
middels cessie, of anderszins uit handen te geven. Deze motie wordt met 3 stemmen voor (leden 
fractie Leefbaar Tynaarlo) en 19 stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
Na hoofdelijke stemming wordt met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen (leden fractie VVD) 
conform het voorstel besloten.  

 
9.      Voorjaarsnota 2009 
         Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2009 vaststellen. 
          Besluit raad: Door de fracties worden de volgende moties ingediend: 
          Motie fractie Leefbaar Tynaarlo (sluitende begroting): Vòòr deze motie stemmen 3 leden (leden 

fractie Leefbaar Tynaarlo; tegen deze motie stemmen de overige 19 leden; motie derhalve 
verworpen. 

          Motie ChristenUnie (hercalculatie overleggen bij Voorjaarsnota): Vòòr deze motie stemmen 10 
leden, (leden fracties ChristenUnie, CDA, VVD, Gemeentebelangen en de heer Kraaijenbrink van 
de fractie van Leefbaar Tynaarlo). Tegen stemmen de overige 12 leden; motie derhalve 
verworpen. 

          Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen vòòr en 3 stemmen tegen (leden 
fractie Leefbaar Tynaarlo) conform het voorstel besloten.      
 

10.     Perspectievennota 2009  
Gevraagd besluit:  
1) De perspectievennota 2009 vaststellen als kader voor de begroting 2010 en de jaren   2011 – 

2013.  
2) Oplossingsrichtingen aangeven voor het realiseren van een sluitende begroting 2010 en de 

jaren 2011-2013. 
Besluit raad: door de fracties worden de volgende moties ingediend  
Motie VVD (kostendekkenheid tarieven afval en riolering; ozb maximaal 2% kostenstijging): Vòòr 
deze motie stemmen 12 leden (leden fracties VVD, ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, D66 
en de heren Kloos en Kraaijenbrink van de fractie van Leefbaar Tynaarlo). Tegen stemmen de 
overige 10 leden; motie derhalve aangenomen. 
Motie Gemeentebelangen (taakstellend 3% kostenbesparing interne bedrijfsvoering): Vòòr deze 
motie stemmen 9 leden (fracties van Gemeentebelangen, CDA VVD en ChristenUnie). Tegen 
stemmen de overige 13 leden; motie derhalve verworpen. 
Motie Leefbaar Tynaarlo (opvangen tekort rijksbijdrage ad € 1.900.000.-): Vòòr deze motie 
stemmen 3 leden (fractie Leefbaar Tynaarlo). Tegen stemmen de overige 19 leden; motie 
derhalve verworpen. 
Na het afgeven van een stemverklaring van de de fractie van Leefbaar Tynaarlo op de punten 
waar de fractie het wel en niet mee eens is bij het onderhavige voorstel, wordt door het college 
toegezegd dat de kaders en aandachtspunten vanuit de fracties aangedragen mee zullen worden 
genomen in de voorbereiding op de begroting 2010. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
  

11.     Begrotingswijzigingen  
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen 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. 

 
12.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 8 juni 2009, 16 juni 2009 
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Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 2 juni 2009, aan fractie GroenLinks, betreft businessplan GAE; 
- 2 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft toezeggingen college aan de 

gemeenteraad omtrent “Oude Tolweg Zuid” 
- 2 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vragen en onduidelijkheden plannen “Oude 

Tolweg Zuid” 
- 3 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft aanpassen rijwielpaden en inritten langs 

het  fietspad aan de Hoofdweg te Paterswolde; 
- 5 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft inloopavond Vries Nieuwe Stukken; 
- 18 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk. 
Informatie college over: 

- Het globaal ontwikkelkader Vries, Nieuwe stukken; 
- Proforma bezwaarschrift tegen besluit om geen bijdrage te verlenen inzake kosten 

brand De Punt; 
- Opkomsttijden basisbrandweerzorg. 

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

13.     Ingekomen stukken   
          - verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 juni 2009) 

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

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

 
15.     Gemeenschappelijke Regelingen 

- Meerschap Paterswolde, agenda en stukken vergadering van 22 juni 2009  
(incl. concept jaarverslag en jaarrekening 2008) 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken. 
 

16.     Sluiting 
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.55 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 
augustus 2009. 
 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
                                                                      De griffier,      

 
 


