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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 15 juni 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: 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), J.J. 
van Heukelum (VVD), A. M. Meerman, 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), M.S. Onur (VVD), H.J. 
Bolhuis (PvdA), R. Prins (PvdA) A. Kalk (PvdA), C.H. Kloos (LT) 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: mevr. G.K.C. Baggerman (VVD) en de heer R. Kraaijenbrink (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. 

          Door wethouder Kosmeijer wordt meegedeeld dat het college nog geen duidelijkheid kan geven 
          over de problematiek m.b.t. de zwarte markt in de PBH in Zuidlaren.  
          Verder deelt de wethouder mee er tussen partijen en gemeente op 15 juni een intentieverklaring  
          voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie op het terrein van de PBH is getekend.   
        
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2010 en vaststellen actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met dien verstande dat 
de besluitenlijst als volgt gewijzigd wordt vastgesteld:  
Besluit nr. 12, Bestemmingsplan “Flora Holland”  de namen van de leden Wensink (CDA) en 
Weering (GB) worden bij dit punt geschrapt omdat zij niet tegen, maar voor het voorstel hebben 
gestemd. 
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

4. Vragenrecht 
De heer Pieters stelt naar aanleiding van een artikel in het DvhN de vraag wat het onderzoek naar 
de woningbehoefte in de provincie Drenthe betekent voor Tynaarlo. Deze vraag leidt niet tot een 
toezegging van de zijde van het college. 
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt door mevr. Hoeksema uit Eelderwolde gebruik gemaakt. 
gemaakt. 

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

Betreft het spreekrecht bij agendapunt 8 van de vergadering.  
 
7. Actualisatie algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken 
         Gevraagd besluit: Nieuwe algemene verkoopvoorwaarden vaststellen 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college geeft  
          aan dat artikel 10.1 van de algemene verkoopvoorwaarden in beter beschaafd Nederlands de  
          laatste zin wordt aangepast. Ook het raadsbesluit wordt aangepast in verkoopvoorwaarden. 
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8. Actualisatie beeldkwaliteitplan Waterwijk 
          Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitplan Waterwijk vaststellen, met inbegrip van de wijzigingen 

zoals vermeld in de zienswijzennotitie "Actualisatie beeldkwaliteitplan Waterwijk". 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          naar aanleiding van de inspreekreactie en op vragen van de raad toe, bij de insteekhavens de  
          functionaliteit af te zullen wegen ten opzicht van de uniformiteit bij het beeldkwaliteitplan. De raad 
          wordt op korte termijn geïnformeerd over de door het college voorgestelde oplossing. 
          Tevens zegt het college toe om in dit plan en toekomstige beeldkwaliteitplannen typenamen toe te  
          passen bij materiaalkeuzes en geen merknamen. 
           
9. Voorbereidingskrediet en ontwerpkrediet MFA Vries 
          Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 1.277.534, - voor de MFA Vries  
           beschikbaar stellen. 
           Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen vóór en 2 stemmen  
           tegen, de leden Van Mombergen (LT) en Kloos (LT) aangenomen. 
 
10. Wijziging verordening afvalstoffenheffing 
          Gevraagd besluit: De betalingstermijn in de verordening afvalstoffenheffing aanpassen 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
toe na te gaan of een gespreide betaling in 3 termijnen en een maandelijkse automatische 
incasso van de afvalstoffenheffing mogelijk is. De raad wordt daarover schriftelijk geïnformeerd; 
een eventuele aanpassing wordt meegenomen bij de eerstvolgende aanpassing van de 
verordening. 

 
11. Jaarverslag 2009 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het jaarverslag 2009 en de jaarrekening 2009 vaststellen 
          2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat 
          3. Kennis nemen van de jaarrekening 2009 van het Grondbedrijf 
          4. De exploitaties Bovendiepen, Oude Tolweg Zuid. Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen,  
              Zuidoevers, Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug Inloop Vries en Groote Veen  
              vaststellen 
          5. Het Complex Boskamp Vries opheffen 
          6. Voor 2010 en volgende jaren instemmen met een aanpassing op de wijze van verzending 
              van de jaarstukken. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          daarbij het volgende toe: 

- de raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het verschil in percentage dat als 
weerstandsvermogen wordt genoemd (13% accountant; 16% norm gemeente);  

- de aanbevelingen van de accountant worden overgenomen; 
- bij de presentatie van de Najaarsnota 2010 komt het college terug op de uitkomsten van de 

grondonderzoeken in de Rietwijk in de wijk Ter Borch; 
- de raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de vraag of de doelen bij de inzet van de 

milieupolitie gehaald zijn;  
- zodra de afspraken op bestuurlijk niveau tussen de gemeente en de SEW gemaakt zijn, wordt 

de raad daarvan op de hoogte gesteld;  
- nader terugkomt op de vraag over de wijze waarop grondprijzen worden toegerekend aan GAE, 

wijkvernieuwing e.d.; 
- tot slot zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van de term “Kunstbeoefening door 

amateurs”. 
 
12. Plaatsvervangend voorzitterschap gemeenteraad 
          Gevraagd besluit: Over gaan tot benoeming plaatsvervangend voorzitters gemeenteraad. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming worden conform het voorstel de leden: Van  
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          der Meij, Van Heukelum, Rietkerk, Prins en Kraaijenbrink tot plaatsvervangende voorzitters  
          benoemd.   
 
13. Concept begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst 
          Gevraagd besluit: Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de  
          Conceptbegroting 2011 van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de conceptbegroting 2011.  
          .  
 
14. Concept begroting GGD Drenthe 
          Gevraagd besluit: GGD Drenthe meedelen dat u op hoofdlijnen akkoord kunt gaan met de  
          Voorliggende conceptbegroting 2011- 2014.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.          
 
15. Concept begroting Alescon 
          Gevraagd besluit: Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept 
          begroting 2011 en kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.  
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten om in een brief  
          aan Alescon aan te geven dat de tekorten op de begroting in de toekomst teruggedrongen worden 
           tot nihil. 
 
16. Concept begroting Meerschap Paterswolde  
          Gevraagd besluit: Wensen en opmerkingen kenbaar maken ten aanzien van de concept  
          begroting 2011 en kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de concept begroting 2011 en  
          wordt kennis genomen van de jaarstukken 2009. 
 
17.  Concept begroting Recreatieschap Drenthe 
           Gevraagd besluit: Instemmen met de Jaarrekening 2009 en de conceptbegroting 2011 van het  
           Recreatieschap Drenthe. 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de jaarrekening 2009 en de 
           concept begroting 2011. 
 
18. Concept begroting Hulpverleningdienst Drenthe 
          Gevraagd besluit:  
          1.  De jaarrekening 2009 van de Hulpverleningsdienst Drenthe voor kennisgeving aannemen; 
          2.  Instemmen met de conceptbegroting 2011 van de Hulpverleningsdienst Drenthe door middel   
               van de zienswijze in de bijgevoegde brief. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          toe de raad schriftelijk te informeren over de ontwikkeling in de personele kosten (kosten vast 
          personeel  versus kosten inhuur derden). Afspraak binnen de HvD is dat deze de komende jaren  
          binnen de 0-lijn in de begroting blijven.  
 
19. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennisnemen van de stand  
          van de post ‘‘Onvoorzien 2010” 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 

20. Informatie uit het college/ namens het college 
Besluitenlijsten van 25 mei 2010 en 1 juni 2010. 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
-   12 mei 2010, aan mw. E. Pragt en dhr. S. Kooger, Verkeerssituatie Boterdijk Paterswolde;   
-   12 mei 2010, aan dhr. P. de Jong, Zandweg Duinstraat Yde / J. G. Legroweg Eelde; 
-   12 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Toegankelijkheid voetpaden; 
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-   12 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Abri Verdiweg/ Beethovenlaan; 
-   25 mei 2010, aan leden raad; Activiteiten perceel Zuidlaarderweg 9; 
-   25 mei 2010, aan leden raad; Fietsroute plus, Hoofdweg Paterswolde; 
-   26 mei 2010, aan fractie Gemeentebelangen; Gedenkmonumenten strooiveldjes; 
-   27 mei 2010, aan leden raad; Aanvraag Incidentele Aanvullende Uitkering Inkomensdeel Wet  
    werk en bijstand 2009; 
Overig 
- Nota actieprogramma, met planning actieprogramma Jeugd en alcohol Tynaarlo (ter inzage); 
- Informatie omtrent ontheffing vergunning nachtvissen. 
Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
21. Ingekomen stukken 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 
23. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering.   
 
  Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 29 juni  
  2010. 
 
 
 
  De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


