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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 12 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), N. Hofstra (VVD), 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. A.E. Brinkman (PvdA) 
 
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. Bericht van verhindering is ontvangen van mevr. Brinkman. 
Verder meldt hij dat het BMC rapport “onderzoek processen infrastructurele werken” deze week 
naar de raad wordt gezonden. 
De voorzitter geeft voorts aan dat hij en zijn vrouw zich per 15 mei a.s. als inwoners van de 
gemeente Tynaarlo laten inschrijven. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. Op verzoek van de heer Hoogenboom vindt een 
geombineerde bespreking van de punten 7 en 9 plaats; op verzoek van de heer Meerman wordt 
agendapunt 12 op de “bespreken” agenda geplaatst.  

 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 21 april 2009 en vaststellen 

actielijst 
De besluitenlijst en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
De heer Kremers vraagt het college of zij op de hoogte is van de medewerking van de provincie 
Drenthe richting de Drentse gemeenten om in het kader van de bestrijding van de kredietcrisis 
projecten met voor-financiering van hun kant versneld te laten uitvoeren. 
Het college zegt toe dit te zullen nagaan en daarover de raad te berichten bij de behandeling van 
de voorjaarsnota op 30 juni a.s.   
 

5. Spreekrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer W. van der Meij uit Tynaarlo bij de 
behandeling van agendapunt 7.  
 

7. Concept Integraal accommodatieplannen De Groeve, Zuidlaarderveen, Tynaarlo en Oudemolen  
Gevraagd besluit:  
1) Vaststellen van de concept -integraal accommodatiebeleidsplannen voor de dorpen:  
a) De Groeve, b) Zuidlaarderveen, c) Tynaarlo, d) Oudemolen. 
2) Concept integraal accommodatiebeleidsplannen vrij geven voor inspraak 
Besluit raad: De raad stemt in met het vaststellen van het concept-integraal accomodatieplan en 
dat voor de dorpen: De Groeve, Zuidlaarderveen en Oudemolen vrij te geven. Het college zegt 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 

toe dat het duurzaamheidsaspect een onderdeel is in de uitwerking en dat het college naar 
aanleiding van de inspraakrfeactie en het besluit van de raad in overleg treedt met de 
Initiatiefgroep Tynaarlo. Voorts zegt het college toe allert te zullen reageren op ontwikkelingen op 
de locatie Van Wijk/Boerema in Tynaarlo.  

8. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Eelde, herziening Hoog Hullen     
Gevraagd besluit:  
a) de overleg- en inspraaknotitie voor kennisgeving aannemen;  

          b) instemmen met  het voor de 1e keer ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan 
Besluit raad: zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe dat de financiële afwikkeling van schades aan de gemeentelijke infrastructuur in een gesprek 
met Verslavingszorg Noord Nederland wordt meegenomen. De raad wordt daarover 
geïnformeerd.    
 

9. Renovatie/ upgrading Dorpshuizen De Groeve en Zuidlaarderveen  
Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met renovatie-/ en upgradingplannen voor de dorpshuizen Klein Kruierij in De 
Groeve en De Zaand’orre in Zuidlaarderveen;  

2. Instemmen met  aanwending van de volledige reserve buurthuizen, zijnde € 112. 944, voor de 
gedeeltelijke bekostiging ervan. De totale gemeentelijke bijdrage bedraagt € 140.000, welke 
bestaat uit  
€ 112.944 uit de reserve buurthuizen en € 27.056 uit incidentele middelen uitvoering 
Sportbeleidsplan. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

10. Nieuw voorbereidingsbesluit percelen met een winkelbestemming in Eelde  
Gevraagd besluit: Een nieuw voorbereidingsbesluit nemen voor de in bijlage genoemde 
percelen met een winkelbestemming in Eelde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  

11. Standpunt geldigheidsduur gehandicaptenparkeerkaart voor blijvend invaliden.  
Gevraagd besluit: De uitleg van het ministerie van Verkeer en Waterstaat volgen en de heer 
Radelaar dit meedelen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12. Het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Roozand 1 Donderen.  
Gevraagd besluit: het opstarten van een bestemmingsplan procedure voor het perceel Roozand 
1 Donderen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over welke type milieuvergunning voor 
de uitbreiding in de nieuwe situatie nodig is.  
  

13. Opdrachtformulering werkgroep kaderbrief/planning & control gemeente Tynaarlo 
Gevraagd besluit: Instemmen met de opdrachtformulering aan de werkgroep en de aanpassing  
op de planning & control cyclus. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

14. 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. 
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15. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 7 april 2009, 14 april 2009, 21 april 2009 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 9 december 2008, aan WMO-platform gemeente Tynaarlo, betreft advies programma van eisen 

conceptbestek gecombineerde aanbestedeing doel groepenvervoer Noord-Drenthe. 
- 26 maart 2009, aan mevrouw W. Kapelle, betreft beplanting Bannerschulte; 
- 31 maart 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft Nota Grondinventarisatie; 
- 31 maart 2009, aan familie Glazenburg, betreft herziening bestemmingsplan Buitengebied; 
- 31 maart 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verzoek om informatie over diverse 

onderwerpen; 
- 1 april 2009, aan de leden van de gemeenteraad, betreft eindafrekening project 10 jaar 

Tynaarlo; 
- 1 april 2009, aan fractie VVD, betreft vernielingen door uitgaansjeugd; 
- 2 april 2009, aan familie Simon, betreft zienswijze Oude Asserstraat 38 Vries; 
- 7 april 2009, aan MR OBS Daltonschool Eelde, betreft locatie MFA Paterswolde; 
- 8 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk; 
- 14 april 2009, aan fractie GroenLinks, betreft bezuinigingen AWBZ; 
- 15 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft schade aan bomen; 
- 17 april 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft inloopbijeenkomsten voorontwerp-

bestemmingsplan “Kleinere kernen” 
Informatie college over: 

- B&W voorstel: Vaststellen risicomatrix, werkwijze, streven omtrent controles team Milieu 
en controlefrequentie type A. 

- Evaluatierapport Zuidlaardermarkten 2007-2008 
- LOP, nieuwsbrief nr. 3 april 2009; 
- Voortgangsrapportage Millenniumcampagne. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit en 
namens het college. Het college zegt toe terug te komen op de antwoordbrief aan de VVD fractie 
m.b.t. vernielingen door uitgaansjeugd op aangeven van de VVD fractie van een aantal aangiftes 
gedaan bij de politie Drenthe. 

 
16. Ingekomen stukken   

- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 april 2009) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van 
afdoening van de ingekomen stukken op de lijst. 
 

17. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen met de stukken in de leesmap.  
 
18. Gemeenschappelijke Regelingen 

- Groningen Airport Eelde (GAE), Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders  
GAE d.d. 18 december 2008 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken. 
 
19. Sluiting 
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 26 mei 
2009. 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
                                                                      De griffier,      
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