
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 16 juni 2009 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), 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 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: mevr. A.E. Brinkman (PvdA) en de heren H.J. Bolhuis (PvdA) en  
                                           L.M. Kremers (CDA). 
 
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 zijn ontvangen van mevr. Brinkman en de heren 
Bolhuis en Kremers. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 mei 2009 en vaststellen actielijst 
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Bij punt 6 (brief college aan gemeenteraad m.b.t. 
processen infrastructurele werken; BMC rapport) wordt de eerste zin als volgt gewijzigd: “Tijdens 
de behandeling van dit agendapunt verlaten de leden R. Kraayenbrink (LT), C.H. Kloos (LT) en 
P.A. van Mombergen (LT) de raadzaal en nemen zij geen deel aan het debat”  
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
De heer Prins vraagt of het college op de hoogte dat het politiebureau in Vries te koop wordt 
aangeboden. 
De voorzitter antwoordt dat het hem niet bekend is.  
 

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. Jaarrekening gemeente Tynaarlo 2008 

Gevraagd besluit:  
1) Vaststellen van het jaarverslag 2008 en het resultaat volgens voorstel bestemmen; 

          2) Kennisnemen van de jaarrekening 2008 van het grondbedrijf en rondom exploitaties de in dit 
voorstel genoemde besluiten nemen. 

Besluit raad: Door de fractie van de PvdA wordt een amendement ingediend inhoudende het 
voorstel om in het gevraagde raadsbesluit de Bestemmingsreserve rekenkamercommissie 
Tynaarlo, zijnde € 24.293.- toe te voegen aan de algemene reserve. 
Na hoofdelijke stemming worden 19 stemmen voor het amendement uitgebracht en 1 stem tegen 
(C.H. van den Berg-Huisman (D66) 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Met inachtneming van het amendement wordt de jaarrekening 2008 vastgesteld en het resultaat 
volgens voorstel bestemd en kennisgenomen van de jaarrekening 2008 van het grondbedrijf en 
worden de in het voorstel genoemde besluiten genomen. 
Door het college wordt toegezegd dat de opmerkingen van de accountant in zijn verslag van 
bevindingen interim-controle, integrale managementletter en het accountantsverslag worden 
uitgevoerd. Tevens wordt schriftelijk geïnformeerd over de systematiek van het toerekenen van 
uren aan kredieten en ontvangt de raad schriftelijk informatie over de bekostiging van de MFA ter 
Borch. Daarbij wordt eveneens de besluitvorming rond de reserve ter Borch voor de raad 
verwoord.   
Het college zegt eveneens toe dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd over de proble-matiek 
m.b.t. de damwanden in Ter Borch. 
 

8.       Nota Lokaal gezondheidsbeleid 
Gevraagd besluit:  
1. Akkoord gaan met de reacties op de inspraak en de voorgestelde wijzigingen; 

2. De nota lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
Het college zegt toe de inbreng van de fracties mee te nemen en in te plannen in de jaarschijven. 
Jaarlijks wordt het jaarplan geactualiseerd.De bijdrage van het ministerie ter hoogte van € 10 mln 
wordt uitgezocht en daarover wordt de raad schriftelijk nader geïnformeerd.   
 

9.       Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2010 – 2014  
Gevraagd besluit:  
1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVB) 2010-2014 vast te stellen. 
2. Het college opdracht te geven het IVB 2010 – 2014 te ontwikkelen. 

          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
stemmen de leden A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), R.R.M. Zuiker (GL) en C.H. van den 
Berg-Huisman (D66). De overige 16 leden stemmen voor. 

 
10      Begroting 2009 stichting Openbaar Onderwijs Baasis 

Gevraagd besluit: De begroting 2009 van de stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren, 
waarbij uitvoering gegeven moet worden aan:  
- een uitsplitsing in structurele / incidentele baten  
- de afzonderlijke herkenbaarheid van onderdelen als de bruidsschat 

          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het  
          voorstel stemmen de leden A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), R.R.M. Zuiker (GL). De  
          overige 17 leden stemmen voor het voorstel. Het college zal de raad schriftelijk informeren over 
          het verschil in de component bestuurskosten zoals destijds in het raadsbesluit tot verzelfstan-     
          diging is vermeld en zoals in de begroting 2009 is verwoord. 
 
11.     Beleidsbegroting 2010, jaarverslag 2008 en jaarrekening 2008 Alescon, uitvoering Wet sociale  
          Werkvoorziening 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van de beleidsbegroting 2010, het jaarverslag en de 
jaarrekening 2008 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12.     Beleidsbegroting 2010-2013 GGD Drenthe  
Gevraagd besluit: Instemmen met de beleidsbegroting GGD Drenthe 2010-2013 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

13.     Verordening wet inburgering 
Gevraagd besluit: De verordening Wet Inburgering vaststellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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14.     Grondexploitatie Oude Tolweg Zuidlaren  
Gevraagd besluit:  
1) Een krediet van € 5.340.000 (exlusief BTW) beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de 
Oude Tolweg Zuid; 
2) Dit bedag ten laste brengen van het complex Oude Tolweg Zuid. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

15.     Jaarstukken RBD/GHOR/HVD 
Gevraagd besluit:  
a. Akkoord gaan met de jaarrekening RBD 2008. 

          b. Akkoord gaan met de jaarrekening GHOR 2008 
          c. Akkoord gaan met de begroting 2010 HVD 
          d. Het jaarverslag 2008 en de productencatalogus voor kennisgeving aannemen 

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 
stand van de posten  ‘‘Onvoorzien 2009’. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 

17.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 19 mei 2009, 26 mei 2009, 2 juni 2009 

Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 7 mei 2009, aan leden van de raad, betreft onteigening perceel grond tbv rondweg 

Wilhelminalaan/ Emmalaan te Zuidlaren; 
- 8 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft betaling schoonhouden graven; 
- 11 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft komplan Paterswolde; 
- 11 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afvalstoffenheffing app. Tynaarlosestraat te 

Vries; 
- 12 mei 2009, aan historische vereniging gemeente Zuidlaren, betreft herinrichting Brink 

Zuidlaren; 
- 12 mei 2009, aan fractie GroenLinks, betreft vragen nieuwe regels energiezuinig bouwen; 
- 13 mei 2009, aan fractie Gemeentebelangen, betreft strooiveldjes; 
- 14 mei 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft proefboringen Polder Wolfsbarge; 
- 14 mei 2009, aan div. organisaties kunst- cultuur- langschap; 
- 15 mei 2009, aan leden van de raad, betreft urgentiefonds Tynaarlo; 
- 15 mei 2009, aan Curitas b.v, betreft textielinzameling; 
- 26 mei 2009, aan leden van de raad, betreft besluit woonboten Oostermoersevaart; 
- 19 mei 2009, aan fractie D66, betreft 30 km/h zones Eelde-Paterswolde; 
- 2 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft aanlevering perspectievennota 2009; 
Informatie college over: 

- VROM- inspectie, aanbieding bestuurlijk rapport Uitvoering VROM-taken gemeente 
Tynaarlo; 

- Jaarverslagen rechtsbescherming Tynaarlo 2008 
- Burgerjaarverslag 2008 

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

18.     Ingekomen stukken   
          - verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 2 juni 2009) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van 
afdoening van de ingekomen stukken op de lijst. 
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19.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 

 
20.     Gemeenschappelijke Regelingen 

- Eems Dollard Regio (EDR) raad, agenda en stukken vergadering 11 juni 2009 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken. 

 
21.     Sluiting 
De voorzitter dankt verder de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.35 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 juni 
2009. 
 
 
 
                                                                     De voorzitter, 
 
 
 
 
                                                                      De griffier,      

 
 


