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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 16 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), P.A. van Mombergen (LT), 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 wethouders, de heren H.H. Assies, H. Kosmeijer en J.D. Frieling 
 
Afwezig met kennisgeving: mevr. C.H. van den Berg-Huisman (D66)   
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de opening van de vergadering overhandigen de scoutinggroepen uit 
Zuidlaren, Eelde en Vries de gemeenteraad een brief met uitnodiging om deel te nemen aan een 
challenge en een taart in verband met het 100- jarig bestaan van Scouting Nederland. 
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 raadsvergadering van 2 februari 2010 en vaststellen 
actielijst. 
De besluitenlijst en de actielijst worden zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld. 

 
4. Vragenrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (VVD) en de heer 
Kloos (Leefbaar Tynaarlo). 
De heer Pieters vraagt naar de verkeersafwikkeling MFA te Vries. De heer Kloos stelt vragen over 
de verkeersituatie aan de Hoofdweg in Paterwolde. 
De vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college. 

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door 
- dhr. Carbo uit Zutphen (agendapunt 7) 
- dhr. Benninga uit Winterswijk namens Kampeervereniging Mooi Zeegse (agendapunt 7) 
- mevr. Lennarts uit De Groeve (agendapunt 8)  
 

7.       Vaststellen bestemmingsplan verblijfsrecreatieterreinen 
          Gevraagd besluit:   
          1. De nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen vaststellen. 
          2. Het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen gewijzigd vaststellen.           
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
           Het college zegt toe de raad te zijner tijd te informeren over de planontwikkelingen van  
           het terrein “Molenkamp” in Zeegse. 
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8.       Vaststellen bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt   
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Zuidoevers Broekveldt gewijzigd vaststellen en geen  
          exploitatieplan vaststellen  
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
          stemmen de leden P.A. van Mombergen (LT), C.H. Kloos (LT) en R. Kraaijenbrink (LT).  
          De overige 19 leden stemmen voor.  
  
9.       Speelruimteplan Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: Het speelruimteplan Tynaarlo vaststellen  

Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fracties van het CDA, CU en LT een amendement 
ingediend strekkende dat gemeentelijke informele speelveldjes die geschikt of bestemd zijn voor 
de toekomstige bouw van maximaal 2 woningen, niet zijnde hoogbouw, zoals deze in wijken in de 
gemeente Tynaarlo voorkomen, te bestemmen als formele speelveldjes. Voor het amendement 
stemmen 6 leden te weten J. van den Berg (CDA), P.A. van Mombergen (LT), C.H. Kloos (LT), 
L.M. Kremers (CDA), J. Hoogenboom (CU) en R. Kraaijenbrink (LT). De overige 16 leden 
stemmen tegen het voorstel waarmee het amendement is verworpen. 
Zonder verdere hoofdelijke stemming stemmen alle leden voor het voorstel. 

 
10.     Kadernota Integrale Veiligheid 2010- 2014  
          Gevraagd besluit: De Kadernota Integrale Veiligheid 2010- 2014 vaststellen  

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
stemmen de leden R.R.M. Zuiker (GL), A.M. Meerman (GL) en O.D. Rietkerk (GL), De overige 18 
leden stemmen voor het voorstel. Mevr. A.M. Buis (VVD) was ten tijde van de stemming afwezig. 

 
11.     Evaluatie Regiovisie Groningen- Assen  
          Gevraagd besluit:  
         1.  Instemmen met de uitkomsten van de evaluatie – inclusief het samen met stakeholders  
              opgestelde regionale actieprogramma – als basis voor toekomstige regionale samenwerking. 
         2.  Instemmen met het werken met programmaopdrachten als basis voor de uitvoering van de 
              regionale programma's, met actieve inbreng van raden en Staten in de bijgevoegde concrete 
              programmaopdrachten. 
         3.  Instemmen met:  
              a. Het in regioverband vasthouden aan geschetste schragende en schakelrollen van de 
                  betrokken kernen en eigenstandige rollen van de kernen Haren, Tynaarlo en Slochteren; 
              b. Het opnemen van een bedrag van € 6 miljoen in het MIP 2010-2020 voor twee substantiële 
                  schragende projecten; 
              c. Het opnemen van een bedrag van € 5 miljoen in het MIP 2010-2020 voor één substantieel 
                  project per gemeentelijke opgave (schakelkernen Zuidhorn, Bedum, Winsum, Ten Boer, 
                  gemeenten Haren, Slochteren, Tynaarlo). 
         4.  Instemmen met de door de stuurgroep gehanteerde uitgangspunten voor het opstellen van 
              een nieuw Meerjareninvesteringsprogramma voor de periode 2010-2020. 

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
stemmen de leden P.A. van Mombergen (LT), C.H. Kloos (LT) en R. Kraaijenbrink (LT).  
De overige 19 leden stemmen voor.  

 
12.     Ontwikkelplan en managementletter BMV/ Handhavingsprogramma BMV 
          Gevraagd besluit: Desgevraagd de discussie voeren over het voortgangsrapport van  
          het ontwikkelplan en managementletter BMV en handhavingsprogramma BMV 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de voortgang van het  
          ontwikkelplan en managementletter BMV en van het Handhavingsprogramma BMV. 
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13      Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010- 2013 ‘De kunst van het verbreden en versterken’  
          Gevraagd besluit: De Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010- 2013 ‘De kunst van het verbreden 

en versterken’ vaststellen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
14.     Beschikbaar stellen krediet locatieontwikkeling Groote Veen, Eelde 
          Gevraagd besluit: Een aanvullend (uitvoerings) krediet van € 10.654.534,- (exclusief BTW) 

beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van de locatie Groote Veen te Eelde en dit bedrag ten 
laste brengen van het complex Groote Veen                                            

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15.     Bestemmingsplan facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en kleinschalige  
          verblijfsrecreatie 
          Gevraagd besluit: 
          1.  De nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan facetregelingen permanente bewoning  
               recreatiewoningen en kleinschalige verblijfsrecreatie vaststellen  
          2.  Het bestemmingsplan facetregelingen permanente bewoning recreatiewoningen en  
               kleinschalige verblijfsrecreatie gewijzigd vaststellen 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16.     Onteigening perceel Schelfhorst 19 te Paterswolde (fam. Stroetinga) 
          Gevraagd besluit:   
          1.  Om de door mevrouw A.G. Stroetinga, Schelfhorst 19 te Paterswolde, ingediende zienswijze    
                ontvankelijk doch ongegrond te verklaren overeenkomstig bijgevoegde zienswijzennotitie.  
           2.  Tot onteigening ten name van de gemeente Tynaarlo, van de percelen kadastraal bekend 
                Gemeente Eelde, sectie A, nummers 1313 ged. en 1354 ged., één en ander zoals 
                aangegeven op de bij dit raadsbesluit behorende onteigeningslijst en grondplantekeningen,  
                zulks ten laste van genoemde eigenaar:de percelen kadastraal bekend gemeente Eelde 
                sectie A nummers 1313ged. en 1354 ged. zijn belast met het zakelijke recht als bedoeld in 
                artikel 5, lid 3, onder b., van de Belemmeringenwet Privaatrecht, gerechtigde de Naamloze 
                Vennootschap Nederlandse Gasunie te Groningen, Concourslaan 17. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
17      Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo dwangsom en beroep 
          Gevraagd besluit: Desgevraagd de discussie voeren over de inhoud van het rapport 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de aanbevelingen in het 

rapport . 
 
18.     Vaststellen “Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tynaarlo 
          2010” 
          Gevraagd besluit: De ‘Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning  
          gemeente Tynaarlo 2010’ vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18A.   Wijziging percentage onroerend zaakbelasting   
          Gevraagd besluit: de wijzigingsverordening vaststellen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
19      Begrotingswijziging 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
van de posten ‘Onvoorzien 2010’   

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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20.     Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 
Besluitenlijsten van 26 januari 2010, 2 februari 2010. 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d. d. 
- 30 november 2009, aan fractie Partij van de Arbeid, lozing afvalwater De Leegte Eelderwolde; 
- 10 december 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, beuken Emma- en Wilhelminalaan; 
- 28 december 2009, aan leden gemeenteraad, inzet architect t.b.v. betrekken burgers  
      bij MFA Groote Veen; 
- 26 januari, aan Oikokredit Nederland, uitzetten Essentgelden voor microkrediet; 
- 27 januari 2010, aan leden gemeenteraad, cijfers werkgelegenheid; 
- 27 januari 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, aanrijtijden brandweer; 
- 28 januari 2010, aan Hanzehogeschool Groningen, financiële bijdrage voor Hanze University 

Foundation; 
- 29 januari 2010, aan leden gemeenteraad, woonboten De Groeve; 
Overige 
- Jaarverslag schooljaar 2008- 2009 van de gemeente Tynaarlo 
- Strategisch beleidsplan NoorderMaat 2010- 2014 
- Rapport Evaluatie Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Gemeente Tynaarlo 2009;  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
21.     Informatie uit de Raadswerkgroep Kaderbrief/Planning & Control gemeente Tynaarlo 

Kennis nemen van de informatie uit de Raadswerkgroep, bestaande uit: 
- brief aan de gemeenteraad d.d. 1 februari 2010 met aanbevelingen voor de nieuwe raad  
- (ter inzage) 
- verslagen werkgroep d.d. 7 december 2009, 11 januari 2010 en 1 februari 2010 (ter inzage) 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
22.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot en met 4 februari 2010) 

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

23.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
24.     Gemeenschappelijke Regelingen 

Geen stukken beschikbaar 
 

25.     Sluiting 
          De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 23.20 uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11 maart 
2010. 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


