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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 12 oktober 2010 om 20.00 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), M.A. Engels- van Dijk (D66), 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) en J. Weering (GB).  
Met kennisgeving afwezig: de heren 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  

Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie 
plaats van mevrouw C.H. Wiese met de nationaliteit Burger van de Bondsrepubliek Duitsland. 
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. Agendapunt 8 wordt overgebracht naar de 
bespreekagenda.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 september 2010 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten tot het vaststellen van 
de besluitenlijst en de actielijst. De actielijst wordt aangepast (demografische ontwikkelingen voor 
de gemeente Tynaarlo i.p.v. het dorp Tynaarlo, ter inzage leggen in de maand oktober) De heer 
Pieters dringt er verder bij het college op aan om openstaande acties tijdig af te doen. 
  

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt van de heren Bolhuis, Wensink en Prins. 
Op de vraag van de heer Bolhuis geeft het college aan in het voorjaar van 2011 de raad te 
informeren over de uitwerking van de revitalisering van de Fledders in Vries. 
Op de vraag van de heer Prins antwoordt het college dat de raad voorafgaande aan de 
behandeling van de programmabegroting 2011 geïnformeerd wordt als er gewijzigde inzichten 
zijn in de uitkeringen uit het gemeentefonds ten opzichte van het opmaken van de begroting, 
begin september dit jaar. 
De vraag van de heer Wensink leidt niet tot een toezegging van de zijde van het college.     
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- de heer Dekker uit Zeegse (agendapunt 8) 
- mevr. Van Zuiden uit Zeegse (agendapunt 8) 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 8 van de vergadering.   
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7. Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 
          Gevraagd besluit: De Erfgoedverordening Tynaarlo 2010 vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
8. Bestemmingsplan Molenkamp Zeegse 
          Gevraagd besluit: Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘de Molenkamp’ Zeegse en 

dit bestemmingsplan vrijgeven voor vooroverleg en inspraak.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De leden  
          Bomhof-  Ruijs (PvdA), Talens (PvdA), Prins (PvdA), Kalk (PvdA), Kloos (LT), Bolhuis (PvdA),  
          Van Mombergen (LT) en Hoogenboom leggen in een stemverklaring af, nog in te stemmen met dit  
          voorstel, maar akkoord te gaan met het in procedure brengen van het plan.   
          Het college zegt toe dat de inbreng van de fracties op het onderdeel van het maximale aantal van  
          80 m2 per woning en de oppervlakte van het terrein verder uitgewerkt zal worden in de procedure. 
            
9. Stichting Baasis jaarrekening 2009  
          Gevraagd besluit:  De jaarrekening 2009 van de stichting Baasis goedkeuren.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
          Bij de beraadslagingen en tijdens de stemming over dit agendapunt is de heer Weering (GB) niet  
          aanwezig in de raadzaal. 
 
10. Algemene Subsidieverordening gemeente Tynaarlo en kadernota subsidiesystematiek “T” 
          Gevraagd besluit:  

a. akkoord gaan met het concept kadernota subsidiesystematiek, 
b. akkoord gaan met het concept Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011, 
c. de stukken vrijgeven voor inspraak.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
11. Informatie uit het college/ namens het college 

Besluitenlijsten van 7, 14, 21 en 28 september 2010.  
Afschrift van brieven (e-mail) van het college (verzonden) d.d.: 
- 12 augustus 2010 aan de heer J. Hoving, betreft ontvangen verzoek om handhaving; 
- 12 augustus 2010 aan de heer J. Vrieling, betreft afwijzing verzoek om handhaving; 
- 8 september 2010 aan de fractie van het CDA, betreft rotonde Meerweg- Groningen te 

Paterswolde; 
- 9 september 2010 aan de heer W. J. Grol, betreft bezwaren Groote Veen te Eelde; 
- 14 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft Begroting 2011 Hulpverleningsdienst 

Drenthe; 
- 20 september 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft aanvullende informatie over 

ondergrondse diftarcontainers Zeegse; 
- 20 september 2010 aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken en projectbesluit 

baanverlenging Eelde; 
- 28 september 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft te hoge WOZ- waarden; 
- 28 september 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft containerbakken. 
Overige (ter inzage): 
- Boekje Renovaties bruggen uitgevoerd in 2006 t/m 2009; 
- Bouwplaninitiatief voor het oprichten van een woning aan de Noordhoff ong. te Zuidlaren; 
- Evaluatie toezicht publiek terrein. 
Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  

12. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 september 2010) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
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13. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.  
 
14. Gemeenschappelijke Regelingen 

-    Notitie: “Gebiedsgebonden en informatiegestuurd politiewerk, een herindeling van Politie  
     Drenthe”; 

          -    Bestuursmededelingen Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling VDG september 2010; 
          -    Conceptagenda voor de openbare vergadering op 4 oktober aanstaande van het Algemeen  
               Bestuur van het “Meerschap Paterswolde”. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken. 
 
15. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          2 november 2010. 
 
 
 

De voorzitter,                                        De griffier,          
 
 


