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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 23 maart 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), G.K.C. Baggerman (VVD), R.R.M. Zuiker (GL),  
N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA), M.A. Engels-van Dijk (D66), alsmede de heren W.K.N. 
van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), A. Kalk (PvdA), J. Talens (PvdA), G. Pieters (VVD), P.A. van 
Mombergen (LT),  P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), J. Hoogenboom (CU), R. 
Kraaijenbrink (LT), M.S. Onur (VVD), H.H. Assies* (GL), H. Kosmeijer* (PvdA) en J. Weering (GB).  
 
Wethouder de heer J.D. Frieling (*de heren Assies en Kosmeijer zijn lid van de gemeenteraad maar zijn 
daarnaast demissionair wethouder) 
 
Afwezig met kennisgeving: de heren C.H. Kloos (LT) en R. Prins (PvdA) 
 
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   
          mevr. G.V. Iakovleva (Rusland) en dhr. Friedrich Philip van der Zijl (Duitsland)  

De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle 
aanwezige leden, wethouder Frieling, 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 besluitenlijsten van de raadsvergadering van 16 februari 2010, 9 maart 2010 
en 11 maart 2010 en vaststellen actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming worden de besluitenlijsten van de vergaderingen van 16 februari, 9 
maart en 11 maart vastgesteld. 
Naar aanleiding van de actielijst zegt het college toe dat de Welstandsnota gekoppeld wordt aan 
de Reclamenota en dat beide nota’s in het 2e kwartaal 2010 aan de raad wordt voorgelegd.  
 

4. Vragenrecht 
Naar aanleiding van vragen over het moment waarop de raad inzicht krijgt in de integrale 
behandeling van de centrumvisie Zuidlaren (PBH) en het brinkenplan in Zuidlaren wordt vanuit 
het college aangegeven dat het nieuwe college deze plannen voorgelegd krijgt.  
 

5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik  
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Uitkomst/stand van zaken collegeonderhandelingen/benoeming wethouders. 

De informateur, de heer Kosmeijer meldt de stand van zaken. Het ligt in het voornemen om een 
coalitieakkoord in week 13 gereed te hebben en de benoeming van de wethouders in de raad van 
6 april 2010 te laten plaatsvinden.   

 
8. Begroting 2010 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit:  De ontwerpbegroting 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          goedkeuren  met de vermelding dat de gemeente Tynaarlo tussentijds op de hoogte wil worden  
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          gehouden over de uitkomsten van de nog te nemen bezuinigingsmaatregelen op de indirecte  
          kosten. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          toe de raad voor het zomerreces (1 juli 2010) een aangepaste sluitende begroting met  
          bijbehorende meerjarenperspectief voor te leggen en dit toe te lichten door middel van een 
          informatieavond.             
 
9.       Aanvraag projectbesluit Bunnerzandweg 2 Yde           
          Gevraagd besluit: De aanvraag om een projectbesluit voor het perceel Bunnerzandweg 2 te 
          Yde, afwijzen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10.     Projectbesluit Lageweg 105 Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het perceel Lageweg 105  
              Zuidlaren. 
          2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Lageweg 105 Zuidlaren delegeren  
              aan het college van burgemeester en wethouders 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11.     Bestemmingsplan “Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde” 
          Gevraagd besluit: Burgemeester en wethouders uitnodigen om het bestemmingsplan  
          “Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde” overeenkomstig artikel 3.8 van de wet ruimtelijke  
          ordening ter inzage leggen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12.     Informatie uit het college/ namens het college 
          Besluitenlijsten van 9 februari 2010, 16 februari 2010, 23 februari 2010, 2 maart 2010 en 9 maart 
          2010 

Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d. 
-     2 februari 2010, aan leden raad; Stand van zaken herindicaties AWBZ pakketmaatregelen; 
-     3 februari 2010, aan fractie Groen Links; Evaluatie jaarwisseling 2009/ 2010; 
-     3 februari 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Evaluatie jaarwisseling; 
-     4 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Checklist dienstverlening 2010; 
-     4 februari 2010, aan leden raad; Aanvullende Meerjarige uitkering (MAU) en Incidenteel      
      aanvullende Uitkering (IAU) inkomensdeel Wet Werk Bijstand (bijstandsuitkeringen;) 
- 4 februari 2010, aan leden raad; Bestemmingsplan buitengebied Eelde, herziening Hoog 

Hullen; 
- 4 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Milieuvergunning Bio Energie Bunne; 
- 5 februari 2010, aan leden raad; Keuze voor een architect i.p.v. een prijsvraag voor MFA  
- Groote Veen; 
- 8 februari 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Strooibeleid, sneeuwruimen gemeente 

Tynaarlo; 
- 9 februari 2010, aan leden raad; Benchmark maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2009; 
- 15 februari 2010, aan fractie CDA; Waterleiding Veninge Zuidlaren; 
- 15 februari 2010, aan fractie CDA; Woningbouw Oude Asserstraat 38 Vries; 
- 16 februari 2010, aan leden raad; Toeristische Informatievoorziening; 
- 17 februari 2010, aanwonenden Hoofdweg Paterswolde, t.a.v. dhr. E. van de Vliert; Inritten 

Hoofdweg Paterswolde 
- 18 februari 2010, aan leden raad; Evaluatie pilot “Jeugd en nieuwe media”; 
- 18 februari 2010, aan leden raad; Voortgang renovatie zwembaden; 
- 19 februari 2010, aan leden raad; Integrale Schuldhulpverlening gemeente Tynaarlo; 
- 19 februari 2010, aan leden raad; Zorgcatalogus Hulp bij het huishouden WMO; 
- 24 februari 2010, aan leden raad; Beslissing op bezwaar vergoeding kosten brand De Punt; 
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- 24 februari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Reclameborden; 
- 25 februari 2010, (mail) aan leden raad; Evaluatie en voortgangsrapport “Tynaarlo is 

millenniumgemeente” 
- 9 maart 2010, aan leden raad: Evaluatie en financiële bijdrage Jeugdsportfonds Drenthe; 
- 23 maart 2010, aan leden raad: Brief aan Staatssecretaris Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid; 
      Verdeelsystematiek Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand; 
- 23 maart 2010, aan leden raad: Herinneringsbrief aan de heer mr. J. P. H. Donner (minister 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid); Verdeelsystematiek Inkomensdeel Wet Werk en 
Bijstand; 

- 23 maart 2010, aan leden raad: Lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 2009 van de FNV; 
Overige besluiten  
-     Rapportage pilot tynaarlo Jongerencommunicatie; 
-     Concept Plan van Aanpak “Jeugdparticipatie” gemeente Tynaarlo, 5 oktober 2009; 
- Beleidsplan 2010- 2011 Brandweer Aa Tyn; 
- Begroting Centrum voor kunst en cultuur(ICO) 2010 
- Werkboek Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Tynaarlo; 
- Evaluatie- en voortgangsrapportage millenniumcampagne; 
- Jaarverslag Ombudsvrouw gemeente Tynaarlo 2009; 
- Afvalbeheer presentatie recente onderzoeken; 
- Evaluatie en continuering financiering Tourist Info Drenthe 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Toegezegd  
          wordt dat benchmark Afval naar de gemeenteraadsleden wordt gezonden 

 
13.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst van ingekomen stukken bijgewerkt tot en met 11 maart 2010. 

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

 
14      Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
15.     Sluiting 
          De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 april 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


