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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 14 september 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: G.K.C. Baggerman (VVD), H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), 
G.B. Bomhof-  Ruijs (PvdA), M.A. Engels- van Dijk (D66), alsmede de heren R. Kraaijenbrink (LT), 
W.K.N. van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman, J. Talens 
(PvdA), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), M.S. Onur (VVD), R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), C.H. 
Kloos (LT), H.J. Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen (LT), G. Pieters (VVD) en J. Weering (GB).  
Met kennisgeving afwezig: de heren G.J. Wensink (CDA) en J. Hoogenboom (CU). 
 
De wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA) en L.M. Kremers (CDA). 
Met kennisgeving afwezig: wethouder H.H. Assies (GL) 
 
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 vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom. Verder nodigt de voorzitter de raadsleden en 
overige aanwezigen uit voor het bijwonen van de openbare informatieavond aansluitend aan de 
raadsvergadering.   
                   

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 augustus 2010 en vaststellen 
actielijst 
Met de toevoeging dat het voorzitterschap bij agendapunt 7 in handen was van de heer Prins als 
plv. voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
  

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt van de heer Kalk. Op zijn vragen over het kappen 
van bomen bij sporthal De Marsch in Eelde/ Paterswolde geeft het college aan dat de 
gemeenteraad schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de te nemen maatregelen.   
 

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

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Agendapunt is niet van toepassing aangezien van het spreekrecht geen gebruik wordt gemaakt.   
 
7. Programma van Eisen inhuur accountantsdiensten 
          Gevraagd besluit: Vaststellen programma van eisen inhuur accountantsdiensten 2010-2013 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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8. Bestemmingsplan Flora Holland  
          Gevraagd besluit:  
          1.  “Nota van beantwoording inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Flora Holland”.   
          2.  Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Flora Holland”. 
          3.  Besluiten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
9. Bestemmingsplan Schipborgerweg 45a Zuidlaren     
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Schipborgerweg 45a Zuidlaren vaststellen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
10. Bestemmingsplan Kerkhoflaan 1- 11 (oneven) Eelde     
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Kerkhoflaan 1- 11 (oneven) Eelde vaststellen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11. Bestemmingsplan “partiële herziening woningbouw Zuidoevers Zuidlaardermeer”/ 

beeldkwaliteitsplan  “Zuidoevers Zuidlaardermeer” 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Het ontwerp Bestemmingsplan “partiële herziening woningbouw Zuidoevers Zuidlaardermeer”  
               vaststellen. 
          2.  Het ontwerp Beeldkwaliteitplan “Zuidoevers Zuidlaardermeer” vaststellen. 
          3.  Besluiten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 
          4.  Instemmen met het starten van de benodigde procedure op grond van de Wet op de ruimtelijke 
               ordening en Algemene wet bestuursrecht.           
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 16 stemmen vóór en 5 stemmen tegen het 
          voorstel aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Engels- van Dijk (D66), Van der    
          Meij (D66), Kraaijenbrink (LT), Kloos (LT) en Van Mombergen (LT). De overige leden 
          stemmen vóór.    
          Het college zegt toe de raad middels een bijeenkomst eind dit jaar op de hoogte te stellen van de  
          ontwikkelingen en de mogelijkheden van het plangebied (totale project Zuidoevers inclusief  
          de jachthaven en het natuurgebied).  
  
12. Informatie uit de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (overgekomen raad 31 augustus 

2010)  
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de brief van de Rekenkamercommissie Tynaarlo met 
betrekking tot de Luchthaven Groningen Airport Eelde 

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

13.     Jaarverslag rechtsbescherming 2009 gemeente Tynaarlo  
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het jaarverslag rechtsbescherming 2009 van de gemeente 
Tynaarlo  

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

14.     Informatie uit het college/ namens het college 
Besluitenlijsten van 24 augustus en 31 augustus 2010.  
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
- 24 augustus 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft besluit woonboten; 
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- 24 augustus 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, samenwerking brandweren in 
district Noord en Midden Drenthe; 

- 24 augustus 2010 aan de fractie van D66, betreft vlooienmarkten/ braderieën in de Prins 
Bernhardhoeve; 

- 25 augustus 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, kortingen van het Rijk op het 
Bijstandsbudget; 

- 26 augustus 2010 aan de gemeenteraad, betreft vragen afvalstoffenheffing en belasting 
passagiers luchthaven; 

- 26 augustus 2010 aan de fractie van de PvdA, meldpunt discriminatie; 
- 27 augustus 2010 aan de gemeenteraad, klanttevredenheid cliënten Wmo; 
- 27 augustus 2010 aan de gemeenteraad, betreft geestelijke verzorging: samenwerking Trias, 

Loket Wonen, Welzijn en Zorg gemeente Tynaarlo en Lentis; 
- 1 september 2010, aan de gemeenteraad, lijst met afkortingen gemeente Tynaarlo. 

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

15.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 1 september 2010) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
16.      Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de lees-  
           map. 
 
17.      Sluiting 
           De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.  
 
           Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 oktober 2010. 
 
 
 

  De voorzitter,                                        De griffier,          
 
 


