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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 16 november 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 (GL), 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), J. Weering (GB), en R. 
Kraaijenbrink (LT).  
 
Met kennisgeving afwezig: de heer J.J. van Heukelum (VVD) 
 
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  

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 ongewijzigd vastgesteld. Op verzoek van de fracties van de PvdA en 
GroenLinks worden respectievelijk de agendapunten “ontwerp bestemmingsplan Landgoed 
Zeijen” en “Onteigening percelen baanverlening luchthaven GAE” de op de bespreekagenda 
geplaatst.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 november 2010 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten tot het vaststellen van 
de besluitenlijst en de actielijst.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Kraaijenbrink, te weten de vraag naar 
de stand van zaken met betrekking tot de plaatsing van een Jongeren Ontmoetings Plaats in 
Tynaarlo en de handhaving van de kap van bomen bij de sporthal De Marsch in Paterswolde. 
Naar aanleiding van deze vragen zegt het college toe na te gaan of er voor de gemeenteraad 
evaluatieverslagen van de inrichting van JOP’s in de gemeente beschikbaar zijn. Deze worden 
dan voor de gemeenteraad ter inzage gelegd.       
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Lubberdink uit Ambt Delden 
(agendapunt 11). 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 11 van de vergadering.   
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7. Evaluatie Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo en aanpassing van de verordening op de 
Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 

          Gevraagd besluit:        
          1.    Kennis nemen van de (zelf)evaluatie van de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo en 
                 in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen en de leden, te weten mevr. M.Y. van der  
                 Veen te Eelde, de heer C. Jongsma te Eelde en de heer H. Oostmeijer te Groningen,  
                 ingaande 1 januari 2011 voor een periode van 5 jaar her te benoemen;   
          2.    de verordening tot wijziging van de “Verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo 
                 (1e wijziging 2011) vaststellen. 
          Besluit raad: Na gehouden stemming wordt het voorstel met 17 stemmen voor en 5 tegen  
          aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Bomhof-Ruijs (PvdA), Talens (PvdA), Prins  
          (PvdA), Kalk (PvdA) en Bolhuis (PvdA). De overige leden stemmen vóór. Op het voorstel is een  
          amendement ingediend door de fracties van GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo, strekkende tot  
          wijziging van artikel 10, lid 2 van de “Verordening op de Rekenkamercommissie gemeente  
          Tynaarlo”, waarbij lid 2 als volgt komt te luiden: “De commissie verstrekt het concept van het  
          rapport met haar conclusies en aanbevelingen gelijktijdig aan de raad en het college.” Het  
          amendement wordt met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Tegen het  
          amendement stemmen de leden: Bomhof-Ruijs (PvdA), Talens (PvdA), Prins (PvdA), Kalk (PvdA)  
          en Bolhuis (PvdA). De overige leden stemmen voor. 
 
8. Bestemmingsplan Roozand1 Donderen 
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Roozand 1 Donderen vaststellen. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel  
          stemmen de leden: Zuiker (GL), Engels- van Dijk (D66), Van der Meij (D66), Meerman (GL),  
          Rietkerk (GL) en Kraaijenbrink (LT). De overige 16 leden stemmen voor het voorstel. 
 
9. Gunning inhuur accountantsdiensten 2010-2013 
          Gevraagd besluit:  
           -   De inhuur accountantsdiensten 2010-2010 gunnen aan Deloitte; 
           -   Accenten aangeven voor de controle 2010 door de accountant. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Vanuit de  
          gemeenteraad worden de volgende accenten aan de accountant mee te geven in de  
          onderzoek van de jaarrekening 2010; 

- het weerstandsvermogen van het Ontwikkelbedrijf Tynaarlo 
- onderzoek naar de Zuidoevers Zuidlaardermeer. 
Het college zegt de raad dat hij schriftelijk wordt geïnformeerd over de vraag waarom het 
controleprotocol 2010 op een later tijdstip wordt vastgesteld ten opzichte van het in 2006 
vastgestelde protocol. 

              
10. Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Zeijen”     
          Gevraagd besluit:   

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Landgoed Zeijen”;  
2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 
3. burgemeester & wethouders opdragen de bestemmingsplanprocedure te starten. 

          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 3 stemmen tegen en 19 stemmen voor conform  
          het voorstel besloten. Tegen het voorstel stemmen de leden: Kloos (LT), Van Mombergen (LT) en 
          Kraaijenbrink (LT). De overige 19 leden stemmen voor het voorstel  
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11. Onteigeningen percelen baanverlenging luchthaven Groningen Airport Eelde ”T” 
          Gevraagd besluit: Ter zake van de percelen kadastraal bekend Gemeente Vries, sectie T,  
           nummers 15ged. en 1894ged., één en ander zoals aangegeven op de bij dit raadsbesluit                                      
           behorende onteigeningslijst en grondplantekeningen, zulks ten laste van genoemde eigenaren  
           een verzoek tot onteigening in te dienen bij de Kroon in het kader van het bestemmingsplan  
           “Groningen Airport Eelde baanverlenging”.  
           Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tegen het voorstel 
           stemmen de leden: Zuiker (GL), Engels- van Dijk (D66), Van der Meij (D66), Meerman (GL),  
           Rietkerk (GL) en Kraaijenbrink (LT). De overige 16 leden stemmen voor het voorstel.  
           Het college zegt de raad toe dat hij schriftelijk een verduidelijking ontvangt van de passage in het  
           raadsvoorstel “ zoals aangegeven op blz. 2 van het raadsvoorstel. “De gemeente zal bij een  
           positief doorlopen…..wordt/blijft de gemeente eigenaar”. 
             
12. Ontwerp Bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve 

Gevraagd besluit: Het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve vrijgeven voor 
inspraak. 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
 
13. Opstarten bestemmingsplanprocedure Parallelweg 9 Tynaarlo 
          Gevraagd besluit:  Een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Parallelweg 9 Tynaarlo  
          opstarten.  
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 
14. Ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en gezin gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: Het ontwikkelingsplan Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Tynaarlo vaststellen. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 21 stemmen voor en 1 stem tegen  
          (raadslid Kloos (LT)) aangenomen. Het college zegt de raad toe de suggestie van de CU om bij  
          de implementatie te kiezen voor een uitgebreid communicatietraject, mee te nemen. 
          Tevens geeft het college aan eind 2011 een tussenrapportage te geven over de financiële  
          afwikkeling.    
 
15. Begrotingswijzingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de posten ‘Onvoorzien 2010 en Onvoorzien 2011’ 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 18 oktober, 26 oktober 2010, 2 november 2010.  

Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.: 
- 21 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft nota zienswijzen behorende bij  
      kapvergunning, de betreffende kap- en aanlegvergunning voor het vellen van houtopstanden  
      en het vastgestelde projectbesluit voor compensatielocaties baanverlening Groningen Airport  
      Eelde; 
- 26 oktober 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft tijdstip beantwoording brief met 

betrekking tot het NIC; 
- 28 oktober 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft gaten in het wegdek; 
- 28 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft regionale uitvoeringsdiensten; 
- 28 oktober 2010 aan de gemeenteraad, betreft concept- Beslisnota “Bijdrage Regio 

Groningen Assen(RGA) aan Regio Tram”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
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17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 4 november 2010) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
      
18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.  
          
19. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          30 november 2010. 
 
 

De voorzitter,                                        De griffier,          
 
 


