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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 19 januari 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 J. Talens (PvdA) A.M. Meerman (GL),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), J. Hoogenboom (CU),  R. Kraaijenbrink (LT), J.L. Stel (VVD) en J. Brink (GB).  
 
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, J.D. Frieling en H.H. Assies  
 
Afwezig met kennisgeving: C.H. van den Berg-Huisman (D66) en de heer A. Kalk (PvdA). 
 
 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van   
de dames Shafee (Afganistan), Van Gils-Freeman (Verenigde staten van Amerika) en Faré-
Castillo (Italië). 
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 8 december 2009 en 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 gebruik gemaakt door de volgende personen: 
- dhr. Ebels uit Hoogezand (agendapunt 8) 
- mevr. Marinus uit Eelde (agendapunt 8) 
- dhr. Gomarus uit Donderen (agendapunt 10) 
- dhr. Van Os uit Donderen (agendapunt 10) 
- dhr.Bouwma uit Vries (agendapunt 11) 
 

7.      Verordening doelgroepen sociale woningbouw  
Gevraagd besluit: De Verordening doelgroepen sociale woningbouw vaststellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
8.       Bestemmingsplan Groote Veen kern Eelde 

Gevraagd besluit:  
1. De reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Groote Veen Eelde vaststellen 
2. Het bestemmingsplan Groote Veen, kern Eelde, gewijzigd vaststellen 
3. Het exploitatieplan Groote Veen, kern Eelde vaststellen 
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4. Het beeldkwaliteitplan Groote Veen, kern Eelde vaststellen  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe gesprekken die met bewoners worden gevoerd, schriftelijk vast te leggen. 
 

9.       Bestemmingsplan Zevenhuizerweg 19 Eelde 
Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Zevenhuizerweg 19 Eelde vaststellen 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
10.     Ontwerp Bestemmingsplan uitbreiding Donderen 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan uitbreiding Donderen vaststellen 
          2.  Instemmen met het ontwerp Bestemmingsplan uitbreiding Donderen en voor dit   
               bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen 
          3.  Instemmen met het ontwerp beeldkwaliteitseisen uitbreiding Donderen 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11.     Ontwerp Bestemmingsplan locatie Reigerstraat Vries 

    Gevraagd besluit:  
1.   De inspraak en overlegnotitie Bestemmingsplan locatie Reigerstraat Vries vaststellen 

    2.   Instemmen met het ontwerp Bestemmingsplan locatie Reigerstraat Vries en voor dit 
          bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen         

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. De 
raadsleden C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT) en R. Kraaijenbrink (LT) stemmen tegen 
dit voorstel. De overige 18 leden stemmen voor het voostel.  

 
12.     Beschikbaar stellen krediet aankoop locatie bakkerij Patrick Harms te Vries 

Gevraagd besluit: Een krediet ad € 575.000.- beschikbaar stellen ten behoeve van de aankoop    
van de locatie bakkerij Patrick Harms te Vries 
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
 toe om de raad actief te informeren over ontwikkelingen in het centrumgebied van Vries. 

 
13.      Jaarrekening 2008 en begroting 2010 Gemeenschappelijke Regeling ICO il.  

Gevraagd besluit:  
   1.  De jaarrekening 2008 en de begroting 2010 voor kennisgeving aannemen; 
   2.  De meerjarenprognose 2009-2011 voor kennisgeving aannemen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de  
          stemverklaring van de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat deze fractie niet instemt  
          met de meerjarenpognose 2009-2011 en daaruit voortvloeiende extra betaling van € 25.500 aan  
          de gemeenschappelijke regeling ICO il.,  
 
14.     Verordening sport- cultuur- en vrijwilligersprijs 

Gevraagd besluit: De verordening sport- cultuur- en vrijwilligersprijs per 1 februari 2010 
intrekken. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
15.     Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: De Verordening inrichting anti discriminatievoorziening gemeente Tynaarlo 
vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe de uitwerking van de verordening in de loop van 2010 ter informatie aan de raad voor te 
leggen en over de invoering van de verordening duidelijk te comuniceren met de inwoners. 
 
  

 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 

16.     Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010  
Gevraagd besluit: De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 2010 
vaststellen.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
17.     Begrotingswijzigingen 

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

 
18.     Informatie uit de rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 

-    Verslag overleg RKT met fractievoorzitters gemeenteraad Tynaarlo d.d. 16 november 2009 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de informatie . 
 

19.     Informatie van de Raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control gemeente Tynaarlo 
          -     Verslagen van de vergaderingen d.d. 14 september 2009 en 2 november 2009   

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de informatie 
 
20.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)  
          Besluitenlijsten van 1 december 2009, 8 december 2009, 15 december 2009, 22 december 2009, 

15 januari 2010.   
          Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d. 

-     17 november 2009; aan fractie Leefbaar Tynaarlo, rente; 
- 1 december 2009, aan leden gemeenteraad, reclame- en welstandsnota; 
- 1 december 2009, aan leden gemeenteraad, aandelen Essent; 
- 2 december 2009, aan fractie PvdA, schuldsanering; 
- 2 december 2009, aan de heer W. Blokzijl, verspreiding reclamedrukwerk ondanks ja/nee 

sticker; 
- 4 december 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, zeecontainer De Groeve; 
- 7 december 2009, aan leden gemeenteraad, ontwikkelplan; 
- 7 december 2009, aan leden gemeenteraad, advies Meedoenbeleid WMO platform; 
- 7 december 2009, aan leden gemeenteraad, projectcentrum Jeugd en Gezin Tynaarlo; 
- 8 december 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, verstrekken gemeenschapsgelden aan 

derden; 
- 8 december 2009, aan Drents Platform Mantelzorg, steunpunt Mantelzorg; 
- 8 december 2009, aan leden gemeenteraad, voortgang subsidieverordening en tijdpad 

toezeggingen; 
- 8 december 2009, aan leden gemeenteraad, toeristenbelasting dagrecreatie;  
- 9 december 2009, aan leden gemeenteraad, bestemmingsplan Groningen Airport Eelde 

Baanverlenging; 
- 15 december 2009, aan fractie D66, verruiming openstelling jeugdsosen tijdens jaarwisseling; 
- 21 december 2009, aan leden gemeenteraad,- brandweerkorpsen, brandweerduiken; 
- 22 december 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, uitstekende varkensruggen;  
- 30 december 2009, aan leden gemeenteraad, Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Drenthe; 
- 4 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, bevestiging ontvangst bezwaarschrift. 

          Overige besluiten: 
          -     Onderzoeksplan 2010 concern controller gemeente Tynaarlo 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
21.    Ingekomen stukken   
         - Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 januari 2009)  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van 
afdoening. 
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22.     Stukken in de leesmap ter kennisneming  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
23.    Gemeenschappelijke Regelingen 
 -    Recreatieschap Drenthe; Algemeen Bestuur, verslag vergadering 23 september 2009; 
          -    VDG- bestuur, vergaderstukken 11 december 2009; 
 -    Meerschap Paterswolde; Algemeen Bestuur, agenda 7 december 2009; 
 -    Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde d.d. 14 december 2009; 
 -    Veiligheidsregio Drenthe; RADAR rapportage Veiligheidsregio Drenthe en rapportage  
                gemeentelijke Kennistest, d.d. 16 december 2009.       
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken.  
 
24.     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 2 februari 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


