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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 8 december 2009 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), C.H. van den Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), G.B. Bomhof – Ruijs (PvdA) en T. Terwal-
Arends (GB), de heren H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen 
(LT), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), J. 
Hoogenboom (CU),  R. Kraaijenbrink (LT), J.L. Stel (VVD) en J. Brink (GB)  
 
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer en H.H. Assies  
 
Afwezig met kennisgeving: mevr. A.M. Buis (VVD) en de heren J. Talens (PvdA) en A.M. Meerman 
(GL), alsmede de heer J.D. Frieling (wethouder). 
 
 
 
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 ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 17 en 24 november,  vaststellen 
actielijst. 
De besluitenlijsten 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.      Gemeentelijk milieuprogramma 2010 (overgekomen van de raad van 24 november 2009) 
    Gevraagd besluit:  

1.  Het milieuprogramma 2010 vaststellen. 
    2.  Incidenteel € 60.000,- beschikbaar stellen uit de Algemene reserve grote investeringen voor 
         extra controles in 2010. Indien toch sprake is van positief resultaat bij de jaarrekening 2009,  
         dan het bedrag van € 60.000,- via de resultaatbestemming beschikbaar stellen.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de 
stemverklaring van de fractie van de VVD, dat een deugdelijke communicatie in het huidige 
programma wordt gemist en deze voor de toekomst bij de uitvoering verbeterd moet worden. 

 
8.       Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
          Gevraagd besluit: 
          1.    Vaststellen van de Nota van zienswijzen. 
          2.    Vaststellen van de Structuurvisie (LOP). 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel  
          stemmen de leden  J. van den Berg (CDA), N. Hofstra (VVD), G. Pieters (VVD), C.H. Kloos (LT),  
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           P.A. van Mombergen (LT), L.M. Kremers (CDA), R. Kraaijenbrink (LT). De overige 13 leden  
           stemmen voor het voorstel.  
 
9.        Arbeidsmarktbeleid gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: De notitie Arbeidsmarktbeleid gemeente Tynaarlo vaststellen. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10.      Belastingverordeningen 2010 

Gevraagd besluit: Vaststelling van de: 
a. Verordening brandweerrechten 2010 
b. Verordening forensenbelasting 2010 
c. Verordening lijkbezorgingrechten 2010 
d. Verordening onroerend zaakbelastingen 2010 
e. Verordening rioolrechten 2010 
f.  Verordening afvalstoffenheffing 2010  
g. Verordening reinigingsrechten 2010 
h. Verordening leges 2010 
i.  Verordening toeristenbelasting 2011 
j.  Verordening marktgelden 2010 
k. Verordening precariorechten 2010 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de  
           stemverklaring van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat niet ingestemd kan worden met  
           onderdeel c (lijkbezorgingsrechten 2010) van het onderhavige voorstel. 
 
11.      Bestemmingsplan “Oude Rijksweg 7 Vries” 

Gevraagd besluit:  Het bestemmingsplan “Oude Rijksweg 7 Vries” vaststellen. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12.      Bestemmingsplan “Brink 6 & 8 Vries”  

Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “Brink 6 & 8 Vries” vaststellen. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13.      Verordening Werkleeraanbod WIJ 

Gevraagd besluit: De “Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) 
gemeente Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14.      Maatregelenverordening WIJ 

Gevraagd besluit: De “Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) 
gemeente Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een amendement ingediend 
           inhoudende aanpassing van artikel 9, categorie 2, lid e. Het amendement luidt: “het zich niet  
           onderwerpen aan een, door een onafhankelijke arts vastgestelde, noodzakelijke behandeling van  
           medische aard die het aanvaarden of verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid  
           belemmert”. Voor het amendement stemmen 19 leden, tegen het amendement stemt de heer  
           P. van Es (GB). De verordening wordt met inachtneming van het amendement gewijzigd  
           vastgesteld. Voor de vaststelling stemmen 19 leden, tegen stemt de heer P. van Es (GB). 
 
15.      Toeslagenverordening WIJ 

Gevraagd besluit: De “Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) gemeente 
Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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16.      Handhavingverordening Wwb en WIJ 
Gevraagd besluit: De “Handhavingverordening Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet 
Investeren in Jongeren (Wet WIJ) gemeente Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
17.      Afstemmingsverordening Wwb 

Gevraagd besluit: De “Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente 
Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18.      Toeslagenverordening Wwb 

Gevraagd besluit: De “Toeslagenverordening Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente Tynaarlo” 
vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
19.      Re- integratieverordening 

Gevraagd besluit: De “Re- integratieverordening Wet werk en bijstand (Wwb) gemeente 
Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
20.      Verordening PGB Wsw 

Gevraagd besluit: De “verordening persoonsgebonden budget (PGB) Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) gemeente Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
21.      Verordening Langdurigheidtoeslag 
           Gevraagd besluit: De “Verordening Langdurigheidtoeslag gemeente Tynaarlo”           
            vaststellen. 
            Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
22.      Verordening cliëntenparticipatie Wwb Wsw en WIJ 

Gevraagd besluit: De “Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en Wet Investering in Jongeren (WIJ) gemeente Tynaarlo” vaststellen. 

           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
23.      Verordening Meedoenpremies 

Gevraagd besluit: De “Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2009” vaststellen. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
24.     Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de posten  ‘‘Onvoorzien 2009”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

25.     Informatie uit het college / namens het college  
          Besluitenlijsten van 17 en 24 november 2009.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d. 
- 6 november 2009, aan fractie Groen Links, betreft gunning levering DMS; 
- 13 november 2009, aan Gedeputeerde Staten Drenthe, betreft rapport “Amen is geen 

Amsterdam”; 
- 16 november  2009, aan fractie PvdA, drugsgebruik skatebaan Vries; 
- 18 november 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, speelveld Tipkampen Vries. 
Informatie college over (ter inzage): 
-     Notitie “Adviesstructuur adviesraad platteland en kleine kernen”;  
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-     Notitie “Follow- up bevindingen interim- controle 2008”; 
-     Evaluatieverslag 2008/ 2009 steunpunt vrijwilligerswerk Tynaarlo. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

26.     Ingekomen stukken   
          (bijgewerkt tot 26 november 2009) 

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

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

 
28.     Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.45 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 19 januari 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


