Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 25 mei 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),
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), J. Talens (PvdA), G. Pieters (VVD), P.A. van
Mombergen (LT), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU),
R. Kraaijenbrink (LT), M.S. Onur (VVD), H.J. Bolhuis (PvdA), R. Prins (PvdA) A. Kalk (PvdA), C.H. Kloos
(LT) en J. Weering (GB).
De wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H.H. Assies (GL), H. Kosmeijer (PvdA) en
L.M. Kremers (CDA)
Afwezig met kennisgeving: de heer A. M. Meerman.
Voorzitter
Griffier

:
:

De heer F.A. van Zuilen
De heer J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie
plaats van de dames Y.B Vrede (Suriname), D. Tsjkareuli (Georgie), B.A. Guyant (VS) en de heer
M. Asadnia (Iran)
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, evenals de
luisteraars van Tynaarlo Lokaal en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Na agendapunt 17 vindt de behandeling van twee moties
plaats die door de fracties van GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo op grond van artikel 36, lid 4 van
het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad zijn ingediend (Agendapunten 17a).

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 april 2010 en vaststellen
actielijst
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met dien verstande dat
de besluitenlijst als volgt gewijzigd wordt vastgesteld:
Besluit nr. 12, Benoeming leden auditcomité: toegevoegd wordt de naam GJ Wensink.
De actielijst wordt als volgt gewijzigd vastgesteld.
Laatste actiepunt (verwarming Aqualaren): LT wordt gewijzigd in CDA.

4.

Vragenrecht
Mevr. Zuiker stelt vragen naar aanleiding van het kappen van bomen aan de Zuidlaarderweg nr 9
in Tynaarlo. Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college.

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.
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7.

Aanwijzen en benoemen leden en plaatsvervangende leden in gemeenschappelijke regelingen en
andere samenwerkingsvormen
Gevraagd besluit: Leden en plaatsvervangende leden in gemeenschappelijke regelingen en
andere samenwerkingsvormen aanwijzen en benoemen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten om:
De heren H.J. Bolhuis en G. Pieters te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van het
Meerschap Paterswolde en mevr. H. Wiersema en de heer A.M. Meerman te benoemen als lid
respectievelijk plaatsvervangend lid van het bestuur van de samenwerking
Zuidlaardermeergemeenten en voor het overige over te gaan tot benoeming overeenkomstig het
register van gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsvormen , stichtingen en nv’s etc.

8.

Bestemmingsplan Reigerstraat Vries
Gevraagd besluit:
1. Het bestemmingsplan Reigerstraat te Vries vaststellen en voor dit bestemmingsplan geen
exploitatieplan vaststellen;
2. De notitie “Reacties zienswijzen” vaststellen.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 21 stemmen voor en 1 stem tegen (de heer Van
Mombergen) overeenkomstig het voorstel besloten.

9.

Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo melding en klachten
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de resultaten van het Doemee- onderzoek naar digitale
dienstverlening in de gemeente Tynaarlo en daarover desgewenst de discussie voeren.
Besluit raad: De raad neemt kennis van het rapport. Naar aanleiding van de gevoerde discussie
wordt door het college het volgende toegezegd:
- jaarlijks vindt monitoring door de Rekenkamercommissie Tynaarlo plaats op de voortgang in de
aanbevelingen uit hun rapporten;
- het college zal in de planning& controlcyclus periodiek aan de raad verantwoording afleggen
over de afhandeling van meldingen;
- het college zal de raad informeren over de stand van zaken m.b.t. het klantencontactcentrum
(KCC).

10.

Bestemmingsplan Groningen Airport Eelde baanverlenging
Gevraagd besluit:
1. De Nota’s Inspraak en Overleg voorontwerpbestemmingsplan “Groningen Airport Eelde
baanverlenging” vaststellen;
2. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan genoemd onder 1
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in ontwerp voor de vaststelling
ter inzage te leggen;
3. Aan burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.10,
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening tot het voorbereiden en het nemen van een projectbesluit
voor de natuurcompensatielocaties als gevolg van de voorgenomen baanverlenging.
Besluit raad:
Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen voor en 3 tegen (leden
Kraaijenbrink, Van der Meij en Engels- Van Dijk) aangenomen.
De fractie van GroenLinks legt de stemverklaring af dat men het niet met alle antwoorden van het
college op de zienswijzen in de Nota’s Inspraak en Overleg voorontwerpbestemmingsplan
“Groningen Airport Eelde baanverlenging” eens is en niet akkoord is met punt 3 van het
gevraagde besluit.
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Het college zegt de raad toe, hem tussentijds, maximaal op de hoogte te stellen van de procedure
en de te treffen compenserende maatregelen voor de baanverlenging.
Verder geeft het college aan de aanduidingen “V”en “Lb” op de plankaart na te gaan.
11.

Aanvraag krediet rioolvervanging Zevenhuizerweg te Eelde
Gevraagd besluit: Een krediet van € 1.000.000,- voor de rioolvervanging van de Zevenhuizerweg
te Eelde vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

12.

Bestemmingsplan “Flora Holland Eelde”
Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Flora Holland” te Eelde vaststellen en voor dit
bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 15 stemmen tegen, te weten de
leden Baggerman (VVD), Bomhof- Ruijs (PvdA), Engels- Van Dijk (D66), Van der Meij (D66),
Heikamp (VVD), Van Heukelum (VVD), Talens (PvdA), Pieters (VVD), Van Mombergen (LT),
Wensink (CDA), Hoogenboom (CU), Kraaijenbrink (LT), Onur (VVD), Bolhuis (PvdA), Kalk (PvdA)
Kloos (LT) en Weering (GB) en 5 stemmen voor (overige leden) verworpen.

13.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe
Gevraagd besluit: Instemmen met het verzoek van de GGD om de gemeenschappelijke regeling
aan te passen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

14.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennisnemen van de stand
van de post ‘‘Onvoorzien 2010”.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

15.

Informatie uit het college/ namens het college/ informatie uit de rekenkamercommissie
Besluitenlijsten van 20 april 2010, 27april 2010, 4 mei 2010 en 11 mei 2010.
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.:
- 14 april 2010, aan de heer E. Sietsma; Onveilige situatie fietsers en voetgangers;
- 22 april 2010, aan leden raad; Herdenking 9 mei 2010 i.v.m. brand De Punt;
- 23 april 2010 aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Stopzetten structurele subsidies bibliotheek
Tynaarlo;
- 28 april 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Kapotte douches gymnastiekzaal Tynaarlo;
- 28 april 2010, aan de heer en mevrouw Meijering- Boer; Zuidlaarderweg 9 Tynaarlo; Illegale
bomenkap;
- 4 mei 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo en overige leden van de raad; Illegale bomenkap
Zuidlaarderweg 9 Tynaarlo;
- 4 mei 2010, aan leden raad; Bestemmingsplan baanverlenging Groningen Airport Eelde.
Overige besluiten (ter inzage):
- Jaarverslag Groningen Airport Eelde 2009;
- Jaarverslag Rekenkamercommissie Tynaarlo 2009.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten en
kennis genomen van de stukken.

16.

Ingekomen stukken
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Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 mei 2010)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van
de ingekomen stukken.
17.

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

17A

Motie nr 1, fractie GroenLinks: Geen CO2 opslag in de gemeente Tynaarlo.
Na hoofdelijke stemming wordt deze motie met 5 stemmen tegen, leden Baggerman (VVD),
Heikamp (VVD), Van Heukelum (VVD), Pieters (VVD), en Onur (VVD) en 17 stemmen voor
(overige leden), aangenomen.
Motie nr 2, fractie Leefbaar Tynaarlo: VNG ontwerpresolutie “het perspectief van de
gemeenten”
Na hoofdelijke stemming wordt deze motie met 5 stemmen voor, leden Van Mombergen (LT),
Van Es (GB), Kraaijenbrink (LT), Kloos (LT) en Weering (GB) en 17 stemmen tegen (overige
leden) verworpen.

18.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 15 juni
2010.

De voorzitter,

De griffier,
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