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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 30 november 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), 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), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman (GL), 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), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU), J. Weering (GB), en R. 
Kraaijenbrink (LT).  
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. R.R.M. Zuiker (GL)   
 
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA), H.H. 
Assies (GL) 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 vertegenwoordigers van de pers, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de 
ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
                   

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het interpellatieverzoek, agendapunt 8a, wordt aan het 
eind van de vergadering behandeld. De heer Prins neemt het voorzittersschap over van de heer 
Van Zuilen.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 november 2010 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten tot het vaststellen van 
de besluitenlijst en de actielijst. Namens het college wordt toegezegd dat de brief aan de raad 
over de insteekhavens Ter Borch uiterlijk in januari 2011 wordt verzonden  
(actiepunt raad 15-06-2010). 
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Engels, naar aanleiding van berichten in 
de media dat de gemeente slordig omgaat met een bestemmingsplan van een woning in Zeegse.  
Naar aanleiding van deze vragen zegt het college toe dat de uitspraak van de Raad van State 
voorzien van een analyse van het college aan de raad zal worden voorgelegd.       
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Brinkman uit Tynaarlo 
(agendapunt 7). 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7 van de vergadering.   
 

7. Verzoek fractie PvdA: De notitie “De toekomst verzilveren” bespreken 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Kennis nemen van de notitie; 
          2.  akkoord gaan met het voorstel om een pilotproject te ontwikkelen. 
          Besluit raad:  Het voorstel met 10 stemmen tegen, te weten de leden Baggerman (VVD),  
          Heikamp (VVD), Van Heukelum (VVD), Van Es (GB), Onur (VVD), Kloos (LT),  
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          Van Mombergen (LT), Pieters (VVD), Weering (GB), en Kraaijenbrink (LT) en 12  
          stemmen voor, de overige leden, aangenomen.  
 
8. Deelname in Stichting Essent Sustainability Development   
          Gevraagd besluit:  
          1.   Met instemming kennis nemen van het voorgenomen besluit van burgemeester en  
                wethouders om deel te nemen in de Stichting Essent Sustainability Development 
          2.   eventuele wensen en bedenkingen naar voren brengen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.    
          Het college neemt de wensen en bedenkingen van de diverse fracties op in de brief aan de  
          Stichting. Zij zal een afschrift van de brief aan de stichting en de stukken die daaromtrent aan de 
          gemeente ter beschikking worden gesteld toezenden aan de raad.                 
 
8A.    Verzoek tot het houden van een interpellatie (ingediend door de fracties van Leefbaar Tynaarlo en 
          Gemeentebelangen), met betrekking tot het niet handhaven en het laten voortbestaan van illegale  
          bezigheden in de gemeente Tynaarlo van een horecagelegenheid annex schietbaan in Eelde. 
          Besluit raad: Op basis van interpellatieverzoek zegt het college de raad toe, hem jaarlijks een  
          handhavingsrapportage beschikbaar te stellen.     
           
9. Belastingverordeningen 2011  
          Gevraagd besluit:  
          De volgende verordeningen vaststellen: 
          a. Verordening brandweerrechten en tarieventabel 2011 
          b. Verordening forensenbelasting 2011 
          c. Verordening lijkbezorgingsrechten en tarieventabel 2011 
          d. Verordening onroerende zaakbelasting 2011  
          e. Verordening rioolheffing 2011 
          f.  Verordening leges en legestabel 2011 
          g. Verordening marktgelden en tarieventabel 2011  
          h. Verordening toeristenbelasting 2012 
          i.  Verordening afvalstoffen en tarieventabel 2011 
          j.  Verordening reinigingsrechten en tarieventabel 2011 
          k. Verordening Precariorechten en tarieventabel 2011 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. De  
          fractie van Leefbaar Tynaarlo geeft middels een stemverklaring aan akkoord te gaan met alle  
          belastingverordeningen met uitzondering van de verhoging van de leges welke voortvloeien uit  
          de Wabo (punt f.). 
          Het college zegt toe de datum van Verordening Leges 2010 aan te vullen. Daarnaast zegt het  
          college toe de daling van het tarief voor niet-woningen met 4.5% na te gaan. 
 
10. Vaststellen brandbeveiligingsverordening gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: De brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Tynaarlo vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.                   
 
11. Overschrijdingsregeling (5-jaarlijkse afrekening) 
          Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de dekking van de kosten voor de 5-jaarlijkse 
          afrekening tijdvak 2001-2005 ad. € 41.421,- uit de reserve overschrijdingsregeling 522000090. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens  
          de beraadslaging en de stemming over dit voorstel is de heer Weering (Gemeentebelangen) niet  
          aanwezig.            
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12. Begrotingswijzingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de Standen  
          van ‘onvoorzien 2010 incidenteel en structureel’ en ‘onvoorzien 2011 incidenteel en structureel’  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.        
 
13. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 9 november en 16 november 2010.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.: 
- 4 november 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft antwoord op e- mail met 

vragen over kosten structureel; 
- 11 november 2010 aan de fractie van de PvdA, betreft openbare verlichting Tuinwijk 

Eelderwolde; 
- 11 november 2010 aan de fractie van het CDA, betreft groenvoorziening De Fledders; 
- 11 november 2010 aan de gemeenteraad, betreft kapvergunning Hippisch Centrum Eelde;  
-     11 november 2010 aan de gemeenteraad, betreft onderwijs MFA Borchkwartier; 
- 15 november 2010 aan de gemeenteraad, betreft; informatie over Jongerenontmoetingsplek 

(JOP) in Tynaarlo.   
Informatie college over (ter inzage): 
-  18 november 2010 aan de gemeenteraad, betreft bevestiging van provincie Drenthe over  
       contract m.b.t. herontwikkeling locatie Van Wijk & Boerma.    
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt de raad toe hem nader te informeren over de bouw van woningen op de locatie Van 
Wijk Boerma in Tynaarlo. Daarbij wordt betrokken de vraag waarom de raad eerst op 31 augustus 
2010 verzocht is om een krediet beschikbaar te stellen, terwijl het college dit in april van dat jaar 
al heeft toegezegd.              

 
14. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst, bijgewerkt tot 19 november 2010.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.           
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
16. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          14 december 2010. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


