
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag  13 oktober 2009 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: A.E. Brinkman (PvdA), T. Terwal-Arends (GB), ir. C.H. van den 
Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA) en J. van den Berg (CDA),  de 
heren H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), J.L. Stel (VVD), C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen 
(LT), P. van Es (GB), A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), J. Brink (GB), L.M. Kremers (CDA),  
R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), J. Hoogenboom (CU),  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 dames A.M. Buis (VVD) en drs. R.R.M. Zuiker (GL) 
 
 
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   
Dhr Rui Yang en mej. Yeh Shan Tan (beide uit China). 
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 8 september 2009, vaststellen 
actielijst. 

          De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld; aan het besluit bij punt 12 wordt toegevoegd de zin:  
          “…stemmen tegen het voorstel.” 

Het college geeft aan een oplossing te zoeken naar het stallen van fietsen op het schoolplein 
MFA Borchkwartier en de raad daarover schriftelijk te berichten.  
 

4. Vragenrecht 
De heer J. Brink (GB) verzoekt het college om de afvalinzamelingsregeling voor bedrijven om 
afval door de gemeente in te zamelen te verlenging tot 1 januari 2010 om zodoende bedrijven de 
gelegenheid te geven een inzamelaar te zoeken. 
Het college geeft aan hier niet voor te voelen omdat het aantal bedrijven dat door deze maatregel 
getroffen wordt meevalt. 
De heer R. Prins (PvdA) vraagt hoe het college de onrust onder de bewoners van De Fledders wil 
oplossen nu zij van de gemeente in week 41 een brief in de bus hebben gekregen dat in diezelfde 
week met de werkzaamheden wordt gestart waarbij nog overleg met de bewoners zal 
plaatsvinden.  
Het college geeft aan dat het kwestie van maatwerk is richting de betreffende bewoners en dat 
dat binnenkort met hen wordt overlegd. 

 
5. Spreekrecht 

Voor het agendapunt 14 hebben  zich 4 insprekers aangemeld te weten de heren Van Kammen 
uit Eelderwolde, Wiersma te Zeegse en De Groot te Zeijen, alsmede mevr. Scheepstra te Yde. De 
heer Van Kammen zegt af te zien van het recht. De raad mag zijn toegezonden reactie als 
zodanig beschouwen. 
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7. Verordening begraafplaatsen 
          Gevraagd besluit:  
          1. De verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen   
              Tynaarlo vast te stellen; 
          2. Akkoord te gaan met de legesbedragen voor de verordening op de heffing en de  
              invordering van de lijkbezorgingrechten 2010 zoals aangegeven. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
          stemmen de leden R. Kraayenbrink (LT) C.H. Kloos (LT) en P.A. van Mombergen (LT).  
          De overige 18 leden stemmen voor. 
                                             
8. Uitbreiding begraafplaatsen 
          Gevraagd besluit:  
          1. Voor de voorbereiding van de uitbreiding van de begraafplaats De Duinen in     
              Eelde/ Paterswolde een krediet beschikbaar te stellen van € 58.550,-; 
          2. Het college op te dragen om in 2010 een plan te presenteren met betrekking tot het zeker       
              stellen van het begraven in de drie kernen in de gemeente. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
          Het college zegt toe om rekening te houden met de huidige parkachtige stijl bij de uitbreiding 
          van de begraafplaats De Duinen in Paterswolde. 
           
9. De evaluatie van de nota ‘Meedoen Mogelijk Maken’ 
          Gevraagd besluit:  
          1. Kennis te nemen van de evaluatienota ‘Meedoen in Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo’ 
              gemaakt door de ISD-AAT; 
          2. In te stemmen met de adviezen tot beleidswijzingen zoals verwoord in de adviesnota   
              ‘Wijzigen beleid Meedoen Mogelijk Maken’: waarbij de geadviseerde wijzigingen van het  
              beleid in een volgende vergadering ter instemming voorgelegd kunnen worden aan de raad 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10. Verzoek om planschade ex artikel 49 WRO van de heer U. Tolner te Vries af te wijzen 

Gevraagd besluit: Met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 5 juli 2006 en conform de (nadere) adviezen van de SAOZ, het 
bezwaarschrift van de heer U. Tolner te Vries, ongegrond te verklaren en het verzoek om 
planschade af te wijzen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11. Vaststellen bestemmingsplan “Woning Groningerweg 69 te Eelderwolde” (T*) 
Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Woning Groningerweg 69 te Eelderwolde” vast te 
stellen 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  

12. Krediet voor de locatieontwikkeling van het project Groote Veen in Eelde  
          Gevraagd besluit: Voor de ontwikkeling van de locatie Groote Veen te Eelde een aanvullend   
          voorbereidingskrediet van € 2.635.000,- (exclusief BTW) beschikbaar te stellen en dit bedrag ten  
          laste te brengen van het complex Groote Veen 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.              
 
13. IABplannen Zuidlaarderveen, De Groeve, Oudemolen 

Gevraagd besluit: Vast te stellen de integrale accommodatiebeleidsplannen voor de dorpen: 
De Groeve, Zuidlaarderveen, Oudemolen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.              
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14. Bestemmingsplan Kleinere Kernen vaststellen en vrijgeven van inspraaknotitie  
Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met de inspraak- en overlegnotitie voorontwerpbestemmingsplan ‘Kleinere  
    Kernen’ 
2. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinere Kernen’ ter inzage te leggen ten be- 
    hoeve van de vaststelling         

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college 
          zegt toe bij de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan maatwerk te leveren voor het  
          door de dorpsbelangen Midlaren te bouwen verenigingsgebouw.               
 
15. Bestemmingsplan voor de percelen Kerkhoflaan 1 tot en met 11 (oneven) Eelde 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen 
Kerkhoflaan 1 tot en met 11 (oneven) Eelde 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de 
posten “Onvoorzien 2009” 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
Besluitenlijsten van 1 september, 8 september, 15 september, 22 september, 29 september 2009 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 25 augustus 2009, aan fractie CDA, betreft parallelweg Emmalaan/ Wilhelminalaan; 
- 25 augustus 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft parallelweg Emmalaan/ 

Wilhelminalaan; 
- 3 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft aanbesteding ‘hulp bij het huishouden’ 

in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; 
- 26 augustus 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft schriftelijk verzoek gegevens over 

“buiten de deur plaatsen” van diensten; 
- 21 augustus 2009, aan de heer en mevrouw Oudheusden- Götz, betreft Europese 

verkiezingen; 
- 3 september 2009, aan mevrouw S. Brongers, betreft toegankelijkheid brievenbussen; 
- 11 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft Plan van Aanpak Koningsas; 
- 16 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft opstarten BP Baanverlenging 

luchthaven Eelde; 
- 28 september 2009, aan de heer G. Sipkema, betreft gebruikstijden feesttent Welte; 
- 21 september 2009, aan de heer Bolhuis, betreft werkzaamheden aan sporthallen; 
- 11 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft bekostiging MFA Ter Borch; 
- 11 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft urentoerekening aan kredieten;  
- 22 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft gezonde slagkracht;  
- 23 september 2009, aan leden Gemeenteraad, betreft informatie locatiekeuze MFA Zeijen;  
- 22 september 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft eigen bijdrage cursus  
- ‘Gezondheid in Balans’; 
- 15 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft uitstekende trottoirbanden 
- 16 juli 2009, aan Adviesraad Gehandicaptenbeleid Tynaarlo, betreft risico’s voor burgers met 

een beperking; 
- 29 september, aan leden Gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk 
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Informatie college over (ter inzage): 
- Evaluatie project Wet Maatschappelijke ondersteuning fase 2; 
- Bestek Europese aanbesteding Hulp bij het huishouden Wmo 2010 
- Omgevingsvergunning: Rapportage stand van zaken d.d.16 september 2009 
- Vandalismemonitor  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

18. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 30 september 2009) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken op de lijst. 

 
19. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

20. Gemeenschappelijke Regelingen 
-    Politie Drenthe, agenda van de vergadering van het Regionaal College op 23 september 2009 

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

21. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 27 oktober  
2009. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


