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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 13 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),  
N. Hofstra (VVD), 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. Kalk (PvdA), J. Talens (PvdA), G. Pieters (VVD), P.A. van 
Mombergen (LT),  P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), L.M. Kremers (CDA), J. Hoogenboom (CU), R. 
Kraaijenbrink (LT), M.S. Onur (VVD), H.H. Assies* (GL), H. Kosmeijer* (PvdA), R. Prins (PvdA) en J. 
Weering (GB).  
 
(*de heren Assies en Kosmeijer zijn lid van de gemeenteraad maar zijn daarnaast demissionair 
wethouder) 
 
Afwezig met kennisgeving: de heer C.H. Kloos (LT)  
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier (plaatsvervangend) : Mevrouw B. Slofstra 
 
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. Agendapunt 11 en 12 worden doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. Na agendapunt 6 worden de punten 13 t/m 19 behandeld. Vervolgens 
agendapunt 10 en tenslotte de agendapunten 7,8 en 9. Hierna kunnen de aanwezigen de 
beëdigde wethouders en steunfractieleden feliciteren.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 maart 2010 en 6 april 2010 en 
vaststellen actielijst  
De heer Weering merkt op dat hij bij de vergadering van 23 maart bij de behandeling van 
agendapunt 8: Begroting Stichting openbaar onderwijs Baasis niet aanwezig was. 
 

4. Vragenrecht 
Naar aanleiding van een vraag over een brief aan het college waarin vragen worden gesteld over 
het kappen van bomen op het perceel Zuidlaarderweg 9 Tynaarlo zegt het college toe de raad 
hierover te informeren. 
 

5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt  
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
 
7.       Debat: Coalitieakkoord 2010-2014 “ Tynaarlo op koers” 
          De formateur, de heer Kosmeijer meldt hoe de coalitie tot stand gekomen is en licht het   
          coalitieakkoord toe. Daarna debatteert de raad over het coalitieakkoord. 
 
8.       Benoeming wethouders 
 Mevrouw N. Hofstra, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en L.M. Kremers worden voorgedragen 
 als wethouderskandidaten. 
 Besluit raad: Na schriftelijke stemming worden de wethouders benoemd met 20 stemmen voor  
          en 2 blanco stemmen.  
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   9.    Beëdiging wethouders  
 In handen van de voorzitter leggen mevrouw N. Hofstra en de heren H. Kosmeijer en H.H. Assies   
          de belofte af. De heer L.M. Kremers legt de eed af. 
 
10. Beëdiging steunfractieleden  

Tot steunfractielid van de gemeenteraad van Tynaarlo worden de navolgende personen 
geïnstalleerd: De dames I. F. de Boer- Welling te Paterswolde, A. Woldinga te Zuidlaren,  
D. J. Ter Steege- Mensies te Vries, C. Ensing- Compaan te Eelde en de heren B. Geerts te 
Taarlo, J. Smits te Eelde, R. L. Pranger te Tynaarlo, J. de Jong te Paterswolde, D. E. Oele in  
De Groeve, J. Datema te Zuidlaren, F. Frieman te Tynaarlo, J. Brink te Bunne, W. Paré te Eelde,  
J. van den Boogaard te Vries, R van der Most te Eelde, F. Haisma te Zuidlaren, J. E. de Graaf te 
Zuidlaren, H. van den Born te Paterswolde, A. Holtman te Zuidlaren. 
 

 13.     Bestemmingsplan Roozand 1 en 1a te Donderen  
 Gevraagd besluit:  

1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Roozand 1 en 1A te Donderen. 
2. Het ontwerp bestemmingsplan Roozand 1 en 1A te Donderen ter inzage te leggen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
De wethouder zegt toe dat bekeken zal worden of het gebruik van de nieuwe schuur als 
werktuigenopslag vastgelegd kan worden in het plan dat terugkomt in de raad.  
Over de verkeerssituatie ter plaatse wordt nog overleg gevoerd . 

 
14.     Vervangen twee brandweervoertuigen post Eelde en post Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:  
          1.  In te stemmen met het vervangen van 2 brandweervoertuigen voor de posten Eelde en 
               Zuidlaren. 
          2.  Daarvoor een krediet van € 320.000.- beschikbaar stellen en de structurele kapitaallasten 

vanaf 2011 met €.17.920.- verhogen en vanaf 2012 met € 17.920.- verhogen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten             
 . 
15 Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van de post ‘‘Onvoorzien 2010” 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten             
          
16 Informatie uit het college/namens het college (ter inzage) 

Besluitenlijsten van16 maart 2010, 23 maart 2010 en 30 maart 2010; 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
-  17 maart 2010, aan leden raad; Cultuurnota: “De kunst van het verbreden en versterken”; 
-  17 maart 2010, aan leden raad; Informatie inzet toezichthouders; 
-  17 maart 2010, aan fractie ChristenUnie, Haalbaarheidsonderzoek Prins Bernhard Hoeve;  
-  18 maart 2010, aan fractie GroenLinks; Inzameling plastics; 
-  18 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Inzameling plastics; 
-  18 maart 2010, aan fractie GroenLinks; wijkvernieuwing Nieuwe Akkers;  
-  22 maart 2010, aan leden raad; Ontwikkelingen op de sociale woningmarkt in de gemeente   
   Tynaarlo; 
-  22 maart 2010, aan fractie GroenLinks; Strooibeleid op fietspaden; 
-  24 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Dotatie aan voorziening frictiekosten; 
-  29 maart 2010, aan de heer E. van der Vliert; 
-  31 maart 2010, aan leden raad; Projectbesluiten in Tynaarlo; 
-  31 maart 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Winterbanden, WMO-, leerlingenvervoer; 
-  31 maart 2010, aan leden raad; Sneeuwoverlast buitendorpen; 
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Overige besluiten, brieven: (ter inzage) 
-  Tabel onroerend Zaak Belastingen (belastingdruk); 

          -  Afvalbeheer; presentatie recente onderzoeken; 
          -  Beleidsplan Wet Investeren in Jongeren 2010 
 Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De wethouder 

zegt toe dat het college de raad voor de zomer zal informeren over de inzameling van plastics. 
Ook wordt toegezegd dat er alsnog een informatieavond voor de raad over dit onderwerp zal 
worden gehouden.  

          Ook zegt het college toe dat er naar de tijdstippen van inzet van de toezichthouders van 
handhaving gekeken gaat worden. 

 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 1 april 2010)  

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

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

 
19.     Gemeenschappelijke Regelingen 
          Nvt 
 
20.     Sluiting 
          De voorzitter sluit de vergadering waarna er gelegenheid is om de wethouders en 

steunfractieleden te feliciteren.   
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 april 
2010. 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


