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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 2 november 2010 om 13.00 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) aanwezig tot en met behandeling agendapunt 10, M.A. Engels- van Dijk (D66) 
aanwezig tot en met  de behandeling van agendapunt 9), alsmede de heren, W.K.N. van der Meij (D66), N.T. 
Heikamp (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), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU), J. Weering (GB), J.J. van Heukelum 
(VVD) en R. Kraaijenbrink (LT).  
 
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 gewijzigd vastgesteld. Na agendapunt 13 vindt behandeling plaats van een 
motie van de dag, ingediend door de leden Bolhuis en Rietkerk namens de fracties van PvdA en 
GroenLinks (agendapunt 13a).  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 oktober 2010 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten tot het vaststellen van 
de besluitenlijst en de actielijst.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.       
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- de heer Vlek uit Groningen (agendapunt 7) 
- mevr. Jonker-Ter Veld uit Vries namens het IVN afd. Eelde-Paterswolde (agendapunt 7) 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7 van de vergadering.   
 

7. Vaststelling bestemmingsplan Groningen Airport Eelde baanverleniging 
Gevraagd besluit:  

 1.   De Nota Zienswijzen ontwerp- bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging”   
                   vaststellen; 

2. Het bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging” gewijzigd vaststellen zoals  
      onder IV van dit voorstel is aangegeven en tevens de onder V en VI van dit voorstel  
      genoemde wijzigingen in de toelichting op het bestemmingsplan aanbrengen; 
3. Bepalen, dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke  
      ordening behoeft te worden vastgesteld aangezien geen sprake is van een bij algemene  
      maatregel van bestuur voorgenomen bouwplan. 

      4.   Verklaren, dat dit besluit wordt genomen ter ontwikkeling en verwezenlijking van een  
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            aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6 van 
            de Crisis- en herstelwet en te constateren dat het besluit daardoor valt onder de Crisis- en  
            herstelwet. 

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 8 stemmen tegen en  15 stemmen 
voor aangenomen. Tegen stemmen de leden Zuiker (GL), Engels- van Dijk (D66), Van der Meij 
(D66),  Meerman (GL), Rietkerk (GL), Kloos (LT), Van Mombergen (LT), Kraaijenbrink (LT).  
De overige leden stemmen voor.  
 

8. Procedure behandeling Najaarsnota 2010 en begroting 2011 
Gevraagd besluit: Procedure hanteren conform voorstel. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

9. Najaarsnota 2010 
Gevraagd besluit: De najaarsnota 2010 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen 
genoemd onder 2 tot en met 8 in de toelichting op pagina 5 en volgende. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

10. Programmabegroting 2011 
Gevraagd besluit: De programmabegroting 2011 vaststellen. 
Besluit raad: De programmabegroting 2011 wordt met 3 stemmen tegen te weten: de leden 
Kloos (LT), Van Mombergen (LT), Kraaijenbrink (LT) en 19 stemmen voor (alle overige leden) 
vastgesteld.  
Het amendement, ingediend door de fracties van het CDA, D66, Gemeentebelangen en Leefbaar 
Tynaarlo, strekkende om binnen het bedrag dat beschikbaar is incidenteel voor investering in een 
duurzame leefomgeving, een bijdrage van € 5.000.- beschikbaar te stellen voor aanpassing van 
het fietspad bijvoorbeeld voor de op- en afritten aan de Hoofdweg in Paterswolde wordt met 8 
stemmen voor, te weten de leden Kloos (LT), Van Mombergen (LT), Kraaijenbrink (LT), Van der 
Meij (D66), Van Es (GB), Weering (GB), Wiersema (CDA) en Wensink (CDA) en 14 stemmen 
tegen verworpen. 
 
De door de fractie van Leefbaar Tynaarlo ingediende moties, strekkende tot: 
1. Aanleg en verbetering voorzieningen gehandicapten in openbare ruimte € 50.000  
2. Budget preventieve activiteiten in incidentele Subsidie 12+  € 7.087  
3. Elektronisch kinddossier €  7.924  
4. Versterking functionele Verbreding bibliotheekwerk €  30.000  

          Totaal  € 95.011 euro ophogen budgetten  
Daarnaast zijn door de fractie van Leefbaar Tynaarlo 13 punten moties ingediend die de fractie  
afgevoerd wil zien om te worden opgenomen in het lijstje genoemd op bladzijde 10 van de 
gemeentebegroting:  
1.Subsidie Trias op huidig niveau handhaven €  65.062  
2.Subsidie muziekverenigingen handhaven op huidig niveau €  20.532 
3.Subsidie activiteiten kunst en cultuur handhaven op huidig niveau €  3.060  
4. Bijdrage aan natuur en milieu educatie handhaven €  8.427  
5. Investeren in een duurzame leefomgeving €  90.000  
6. Millenniumdoelen €  50.000  
7. Suppletie aan basisonderwijs voor exploitatietekorten i.v.m. energie- en onderhoudskosten  
    gebouwen €  137.127  
8. Uitvoering LOP en kwaliteitsimpuls houtwallen € 150.000  
9. Activiteiten kunst en cultuur € 33.000  
10. Bijdrage Tips (Drenthe) € 13.477  
11. Herinrichting kleine en grote Brink € 350.000  
12. Cofinanciering Geopark De hondsrug en actieplannen toerisme, zorg etc.€  20.000  
13. Energy Business Campus €  25.000  

          De fractie van Leefbaar Tynaarlo geeft aan dat na correctie er voor  € 870.674 euro extra wordt    
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          bezuinigd in het boekjaar 2011. 
worden met 3 stemmen voor, te weten de leden Kloos (LT), Van Mombergen (LT), Kraaijenbrink 
(LT) en 19 stemmen tegen (overige leden), verworpen. 
Door het college worden bij dit agendapunt de volgende toezeggingen gedaan: 

          Reservepositie gemeente Tynaarlo  
          Het college zegt toe om met de raad de reservepositie nog eens door te nemen op  
          mogelijke ruimte in de bestemmingsreserves 
          Woningbouw 

Het college zegt toe, de raad actief te benaderen over de uitkomsten van de plannen met de 
woningbouwcorporaties. De prestatieafspraken worden met de corporaties geëvalueerd. Daarin 
worden aspecten als marktconformiteit en andere financieringsvormen voor de afdracht van 
bouwgrond aan corporaties betrokken. Zodra nieuwe, recentere gegevens over de 
woningbouwontwikkeling beschikbaar zijn, ontvangt de raad deze. 

          Revitalisering De Fledders 
Het college zegt toe de raad per email, voorbeelden van de ontwikkeling en uitwerking van 
revitaliseringprojecten (Ede en Harkstede) toe te zenden 

          WsW 
Het college zegt de raad te informeren over de instroom, de wachtlijsten van de WsW met de te 
treffen maatregelen van de kant van de gemeente daarin. Ook de financiering daarvan wordt 
daarin betrokken. 

          Inhuur derden/kosten juridische ondersteuning. 
De raad zal inzicht in de kosten inhuur derden/juridische ondersteuning krijgen bij de behandeling 
van de ombuigingen rond de gemeentefinanciën begin 2011. 
 

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

12. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 5 oktober, 12 oktober 2010.  
Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 24 augustus 2010 aan de fractie van leefbaar Tynaarlo, betreft raadsvragen maaibeleid en 

inning koopsommen Ter Borch 
- 30 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft Publiek Programma van eisen voor de 

herbestemming voormalig munitiecomplex Donderen; 
- 27 september 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft parkeerruimte 

vrachtauto’s; 
- 5 oktober 2010 aan de fractie van GroenLinks, betreft kerncentrale bij Borssele; 
- 15 oktober 2010 aan wijkbewoners de Fledders, betreft revitalisering de Fledders. 
Informatie college over (ter inzage): 
- Evaluatie dorpsschouw kleinere kernen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
13. Ingekomen stukken  
          -      Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 oktober 2010) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
13a.   Motie GroenLinks/PvdA 
          Onderwerp: CAI aansluiting Vriezerbrug met de strekking het college op te dragen om met de  
          betrokken bedrijven in overleg te gaan over het realiseren van een vorm van CAI aansluiting  
          zonder een commerciële aanbieder van deze diensten exclusie te subsidiëren. 
          De motie wordt met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen.  
          Voor de motie stemmen de leden: R.R.M. Zuiker, W.K.N. van der Meij (D66), A. M. Meerman        
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          (GL), J. Talens (PvdA), O.D. Rietkerk (GL), R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), C.H. Kloos (LT),  
          H.J. Bolhuis (PvdA), en R. Kraaijenbrink (LT). De overige leden stemmen tegen. 
 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.  
          
15. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 18.30 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          16 november 2010. 
 
 

De voorzitter,                                        De griffier,          
 
 


