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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 2 februari 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: J. van den Berg (CDA), A.E. Brinkman (PvdA), R.R.M. Zuiker 
(GL), N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA) en T. Terwal-Arends (GB), mevr. A.M. Buis (VVD) 
en de heren A. Kalk (PvdA), J. Talens (PvdA) A.M. Meerman (GL),H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters 
(VVD), C.H. Kloos (LT), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), R. Prins (PvdA), J. 
Hoogenboom (CU), R. Kraaijenbrink (LT), J.L. Stel (VVD) en J. Brink (GB).  
 
De wethouder, de heer H.H. Assies  
 
Afwezig met kennisgeving: C.H. van den Berg-Huisman (D66) en de heer P.A. van Mombergen (LT), 
evenals de wethouders de heren: H. Kosmeijer, J.D. Frieling 
 
 
 
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 Tynaarlo Lokaal, belangstellenden 
op de publieke tribune welkom. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op voorstel van mevr. Brinkman (PvdA) wordt 
agendapunt 9 (Notitie PvdA over ouderenbeleid, “De toekomst verzilveren”) van de agenda 
afgevoerd. De notitie wordt de raad aangeboden.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 januari 2010 en vaststellen 
actielijst. 
De besluitenlijst wordt met een tekstuele aanpassing vastgesteld (Besluit nr. 11, het woord: 
“voostel” wordt gewijzigd in “voorstel”. De besluitenlijst en de actielijst worden zonder hoofdelijke 
stemming conform vastgesteld. 

 
4. Vragenrecht 

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

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

7.       Concept Groene Dorpenplan (voorheen groenstructuurplan) 
          Gevraagd besluit:  Instemmen met de uitgangspunten van het concept Groene Dorpenplan 
          en dit plan vrij geven voor inspraak           
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 9 stemmen tegen, de leden  
          A.M. Buis (VVD), N. Hofstra (VVD), J. van den Berg (CDA), T. Terwal-Arends (GB), G. Pieters  
          (VVD), P. van Es (GB), L.M. Kremers (CDA), J.L. Stel (VVD) en J. Brink (GB) en 12 stemmen  
          voor, overige leden, aangenomen. Het college zegt toe dat er een communicatieplan uitgewerkt  
          wordt. Na de algemene inspraakronde voor de burgers komt er ook een informatieronde voor de  
          kleine dorpen en kernen. Ook zegt het college toe het “dossier Bunne/ Winde”daarbij te  
          betrekken. De raad wordt van het verloop van deze toezeggingen op de hoogte gehouden. 
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8  Vaststellen gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Tynaarlo 2010 
          Gevraagd besluit:                  
          A. De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tynaarlo 2010 vaststellen en 
          B. de wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening 2010 vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
  9.     Notitie PvdA over ouderenbeleid ‘De Toekomst verzilveren’ 
          Vervallen  

 
10.  Opstellen bestemmingsplan perceel Hunzeweg 3 De Groeve  

          Gevraagd besluit: Instemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel 
          Hunzeweg 3 De Groeve. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

11   Vaststellen bestemmingsplan Norgerweg 207 Donderen 
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderen gewijzigd vaststellen, op  
          de volgende onderdelen:  
          1.   Verplaatsing van het bouwblok (ten behoeve van de bouw van de veestalling) dichter bij de  
                boerderij; 
          2.   Aanvulling regels in die zin dat ‘ten hoogste het bestaande aantal woningen (1)’ is toegestaan. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11 A   Bijdrage gemeente aan wederopbouw Haïti 
          Gevraagd besluit: Een financiële bijdrage verlenen aan het door VNG International ndersteunde     
          programma voor gemeentelijke wederopbouw van Haïti ter hoogte van € 32.000,-  
          Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement ingediend door de fractie van Leefbaar 
          Tynaarlo, strekkende om een bijdrage ad € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de wederopbouw 
          van Haiti en € 2.000,-beschikbaar te stellen aan de voedselbank in Roden. Voor het amendement  
          stemmen de leden C.H. Kloos (LT) en R. Kraaijenbrink (LT). De overige 19 leden stemmen tegen  
          het amendement zodat deze is verworpen. Na hoofdelijke stemming wordt het raadsvoorstel met  
          9 stemmen tegen, te weten de leden C. H. Kloos (LT), P. van Mombergen (LT), T. Terwal-Arends  
          (GB), J. Brink (GB), P. van Es (GB), G. Pieters (VVD), J.L. Stel (VVD) A.M. Buis (VVD), N. Hofstra    
          (VVD), en 12 stemmen voor, overige leden, aangenomen. Het college zegt toe bij de VNG aan te  
          dringen op een evaluatie van toepassing van de wederopbouwhulp en de gemeenteraad daarover   
          te zijner tijd te informeren.  

 
12.     Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 

Besluitenlijsten van 12 januari en van 19 januari 2010 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d. 
-  12 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, deelname Tynaarlo GR regelingen    
   Garantievoorzieningen; 
-  15 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, baanverlenging Groningen Airport Eelde; 
-  19 januari 2010, aan fractie PvdA, sluitingstijden Zuidlaardermarkt en Corso Eelde; 
-  20 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, inschrijving gemeente in Handelsregister; 
-  20 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, reactie op mail onderhandse verkoop   
   industriegrond.  
Overige besluiten 
- 12 januari 2010, Afdeling Gemeentewerken, Afvalbeheer; overeenkomsten (plastic) 

verpakkingen en  elektr(on)ische apparatuur 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe een reactie op het collegebesluit van 12 januari 2010 (afvalbeheer, overeenkomsten (plastic 
verpakkingen) naar de raad te zenden. De gedachte om daarbij via een informatieavond 
duidelijkheid over het collegebesluit te geven wordt daarbij betrokken.  
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13.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 21 januari 2010)  

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

14.     Stukken in de leesmap ter kennisneming  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap  
           
15.     Gemeenschappelijke Regelingen 
          Geen stukken beschikbaar 

 
16.     Sluiting 
          De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


