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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 27 april 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), G.K.C. Baggerman (VVD), 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), J.J. van Heukelum (VVD), J. Talens (PvdA), G. Pieters (VVD), P.A. van 
Mombergen (LT),  P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU),  
R. Kraaijenbrink (LT), M.S. Onur (VVD), A.M. Meerman (GL), H.J. Bolhuis (PvdA), R. Prins (PvdA) en  
J. Weering (GB).  
 
De wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H.H. Assies (GL), H. Kosmeijer (PvdA) en 
L.M. Kremers (CDA) 
 
Afwezig met kennisgeving: de heren A. Kalk (PvdA) en C.H. Kloos (LT)  
 
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, de ambtelijke ondersteuning, evenals de 
luisteraars van Tynaarlo Lokaal en de belangstellenden op de publieke tribune welkom. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunten 7 en 8 worden na punt 2 behandeld. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 april 2010 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 

4. Vragenrecht 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Rietkerk zegt het college toe dat voor het zomerreces 
een informatieavond voor de raad wordt georganiseerd waarbij de resultaten en ervaringen van 
de reis naar Roemenië met de raad worden gedeeld en besproken. 
Tevens worden door de heren Kraaijenbrink en Rietkerk vragen gesteld over de mogelijke opslag 
van CO2 op grondgebied van de gemeente. Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de kant 
van het college. 
 

5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt bij agendapunt 10 van de vergadering van de raad gebruik 

gemaakt door de volgende personen: 
- dhr. Kooi, signatuurarchitecten namens de bewoners Groningerweg 131 Eelderwolde 
- dhr. De Graaf namens de Bond Heemschut 
- dhr. Veenstra uit Midlaren 
- dhr. Wiersma uit Zeegse 
- dhr. Koster uit Zeegse. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
 
7. Beëdiging vier nieuwe raadsleden 
          Artikel 14 van de Gemeentewet geeft aan, dat de leden van de raad, alvorens zij hun functie   
          kunnen uitoefenen, in handen van de voorzitter de eed of de belofte afleggen. 
          Besluit raad: In handen van de voorzitter leggen de heren H.J. Bolhuis (PvdA),  
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          A.M. Meerman (GL), J.J. van Heukelum (VVD) de belofte af; de heer G.J. Wensink (CDA) legt de  
          Eed af.  
 
8. Beëdiging overige steunfractieleden  
          Voorgesteld wordt om tot de beëdiging van de steunfractieleden over te gaan. 
          Besluit raad: In handen van de voorzitter leggen de heren A. Scaf (GL) en J. van Dijken (CDA) 
          respectievelijk de belofte en de eed af.  
 
9. Renovatie zwembaden “T” 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Een krediet van € 4.700.000,- voor de renovatie van de 3 zwembaden, beschikbaar stellen; 
          2.  Als dekking hiervoor aanwenden: het door de raad beschikbaar gestelde structurele middelen 
               van € 400.000,- per 2011.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 

college zegt toe dat voor het eind van 2010 de raad middels een rapport wordt geïnformeerd over 
het toekomstig gericht verwarmen van het zwembad Aqualaren in Zuidlaren 

 
10. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen’ 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Instemmen met de zienswijzennotitie; 
          2.  Het bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen’ gewijzigd vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten met de 
          stemverklaring van de fractie van Gemeentebelangen dat deze tegen de reactie op zienswijze 
          11 te zijn en met de stemverklaring van de fractie van Leefbaar Tynaarlo, dat deze fractie tegen     
          het legaliseren is van de betonnen inrit in Zeegse.   
 
11. Benoeming leden auditcomité 
          Gevraagd besluit: De leden van het audit comité benoemen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming worden de leden: Mevrouw H. Wiersema en de heren   
          J. Hoogenboom, N. T. Heikamp, R Prins, W. K. N. van der Meij, P. A. van Mombergen, P. van Es  
          en A. M. Meerman benoemd in het auditcomité 
 
12. Benoeming leden raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control 
          Gevraagd besluit: De leden in de raadswerkgroep benoemen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming worden de leden: de heren G. J. Wensink,  
          J. Hoogenboom, R.. Prins, W. K. N. van der Meij, R. A. Kraaijenbrink, P. van Es, J. J. van  
          Heukelum en A. M. Meerman benoemd in de raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control 
          
13. Voorbereidingsbesluit percelen Hoofdweg te Eelde “T” 
         Gevraagd besluit:  
          I.  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel: 
              63, 65/65a, 69/69a, 73, 75, 77, 79/81 en 85 te Eelde; 
          II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 29 mei 2010. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten             
 
14. 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             

          
15 Informatie uit het college/namens het college 

Besluitenlijsten van 6 april 2010 en 13 april 2010. 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
-  9 april 2010, aan fractie D66; Zorgboerderij Diogenes in De Groeve; 
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-  9 april 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Ondergrondse containers Zeegse; 
-  12 april 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Aanschaf nieuwe brandweervoertuigen; 
-  13 april 2010 aan fractie Leefbaar Tynaarlo (vergadering 13 april uitgedeeld); De man van 10 
miljoen;  
-  14 april 2010, aan leden raad; Ontwikkelingen Centrum Vries.  
Overige besluiten: 
-  Aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe 

 Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
16      Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 april 2010)  

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

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

 
 18     Sluiting 
          De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering.   
 
  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 25 mei   
  2010. 
 
 
 
 
 
  De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


