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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 29 juni 2010 om 14.00 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 R. Kraaijenbrink (LT), 
W.K.N. van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman, J. Talens 
(PvdA), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU), M.S. Onur 
(VVD), , 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: de heren: H.J. Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen (LT) en G. Pieters 
(VVD).   
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen 
Griffier : De heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie 
plaats van mevrouw C.S. Mmemo (Botswana) en de heren C. Seba en A. Seba (Irak). 
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 ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 juni 2010, vaststellen actielijst en 
vaststellen vergaderrooster gemeenteraad 2011  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten tot vaststellen van de 
besluitenlijst, de actielijst met de toevoeging bij actiepunt 13-04-2010 dat ook andere organisaties 
dan Attero betrokken worden bij de organisaties van de informatieavond over het afvalbeheer. Oo 
wordt het vergaderrooster 2011 conform vastgesteld. 
  

4. Vragenrecht 
De heer Van der Meij vraagt waarom de raad op 24 juni in kennis gesteld wordt van de procedure 
rond de baanverlenging van de luchthaven GAE, terwijl de inspraak per 4 juni is gestart.  
Het college zegt toe een aangepaste brief aan de raad te zenden.  
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 

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

Agendapunt is niet van toepassing aangezien van het spreekrecht geen gebruik wordt gemaakt.  
 
7. Wijziging bouwverordening  
          Gevraagd besluit: De verordening tot wijziging van de bouwverordening vaststellen. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
           
8. Voortgang Managementletter en Ontwikkelplan BMV 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennis nemen van het ontwikkelplan en de managementletter BMV. 
2. Instemmen met het voorstel om verdere rapportage op te nemen in de planning- en 

controlcyclus. 
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          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
Het college zegt de raad toe het idee om de handhaving van de vergunningverlening bij de 
provinciale dienst onder te brengen na te zullen gaan. 

 
9. Algemene subsidieverordening  
          Gevraagd besluit:  

1. Aansluiten bij het VNG- traject en kiezen voor het model algemene subsidieverordening. 
2. Akkoord gaan met de indeling in drie arrangementen. 
3. Kennis nemen van het gewijzigde tijdpad.   
Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

          Het college zegt toe om het verschil tussen € 5.000 en €  50.000 verder in de verordening uit te  
          werken. 
 
10. Projectbesluit De Millystraat 15 Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:   
          1.  Instemmen met de vestiging van een Bed & Breakfastaccommodatie op het perceel  
               De Millystraat 15 in Zuidlaren. 
          2.  Hiervoor een projectbesluitprocedure opstarten en deze procedure delegeren aan  
               burgemeester en wethouders. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten; de raad wordt 
over de voortgang in de procedure nader geïnformeerd. Verder zegt het college toe geen 
afwijkende bestemmingsplanprocedure te voeren. 

 
11. Krediet en lening voor realisatie kleedaccommodatie SV Yde/ afdeling voetbal          
          Gevraagd besluit:  
          1.A. Beschikbaar stellen van een krediet van € 285.000,- om de realisatie van een nieuwe 
                 kleedaccommodatie van de SV Yde/ afdeling voetbal mogelijk te maken.  
          1.B. Te bepalen dat van dit krediet 2/3 deel gedekt wordt door de gemeente en 1/3 deel door een 
                  bijdrage van van de vereniging. 
          2.     Instemmen met het aanwenden van een deel van dit krediet middels het verstrekken van een  
                  lening van € 55.000,- , gedurende een periode van 40 jaar, het initieel afsluiten op     

rekenrente 4,5% en daarna telkens na 5 jaar aanpassen aan de dan geldende interne 
gemeentelijke rekenrente. 

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

12. Bestemmingsplan ” Rioolvoorzieningen Eelde- Paterswolde”  
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan “ Rioolvoorzieningen Eelde-Paterswolde  
          vaststellen overeenkomstig het ontwerp zoals dat met ingang van 23 april 2010 gedurende zes  
          weken ter inzage heeft gelegen. 

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

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. 
 

14. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van: 8 juni 2010, 15 juni 2010.  
          Afschrift van brieven van het college verzonden d.d.: 

- 7 juni 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Verzoek uitstel behandeling partiële herziening  
                 Bestemmingsplan Zuidoevers (De Groeve); 

- 7 juni 2010, aan de heer E. Dorenbos, Parallelweg 4 te Tynaarlo; Ontvangst aanvraag 
kapvergunning; 

- 7 juni 2010, aan de heer en mevrouw Meijering- Boer; Handhaving illegale kap bomen; 
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- 10 juni 2010, aan bewoners rondom OBS De Duinstee te Yde- De Punt; Informatieavond 
MFA Yde- De Punt; 

- Via Nieuwsbrief NVVB en VNG aan Vereniging Vrijbit; Gemeentelijke verantwoordelijkheid  
Uitvoering Paspoortwet ; 

          -     10 juni 2010, aan fractie Leefbaar Tynaarlo; Ondergrondse diftarcontainers Zeegse (2). 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
15. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 juni 2010) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot afdoening  
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming 2010 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap 

 
17. Gemeenschappelijke Regelingen 

Agenda vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde op 21 juni 2010 as. (ter inzage) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken. 
 

18. Procedure behandeling Voorjaarsnota 2010 en Perspectievennota 
Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de procedure van behandeling. 
 

19. Voorjaarsnota 2010 
          Gevraagd besluit: De voorjaarsnota 2010 vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
Naar aanleiding van de discussie wordt door het college het volgende toegezegd: 

          Zuidoevers 
Het college geeft aan dat de raad in de week van 5 juli 2010 geïnformeerd wordt over de 
beslissing op bezwaar van de woonboten in de Groeve; 

          Belasting passagiers luchthaven GAE 
Het college komt terug op de vraag of een belasting op passagiers van de luchthaven GAE kan 
worden geheven; 

          Evaluatie dorpsschouw BOR 
Het college zegt de raad toe dat de evaluatie rond het beheer van de openbare ruimte (BOR) in 
de dorpen naar de raad worden gestuurd; 

          PvdA notitie De toekomst verzilveren 
Het college zegt toe de notitie van de PvdA De toekomst verzilveren vergezeld van een 
collegeadvies in september de raad aan te bieden; 

          Bedrijfsbezoeken college/raad 
Het college gaat de suggestie van de PvdA na om enkele raadsleden mee te laten gaan met 
bedrijfsbezoeken van het college; 

          Rookmelders 
Het college zal bij de behandeling van de gemeentebegroting de suggestie van GL om inwoners 
gratis of met korting één of twee rookmelders aan te bieden; 

          Inhuur derden 
Het college zal bij de begroting 2011 een aparte paragraaf opnemen op welke wijze met inhuur 
van derden wordt omgegaan; 

          Procedure bestemmingsplan Zuidoevers 
Het college zal de totale procedure van het bestemmingsplan in de volle breedte inclusief de 
woonboten, de komende tijd aan de raad voorleggen. 
 

20. Perspectievennota 2010 
Gevraagd besluit: De perspectievennota 2010 vaststellen als kader voor de begroting 2011 en 
de jaren  2011- 2014.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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21. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 17.35 uur de vergadering.   
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          31 augustus 2010. 
 
 
 
  De voorzitter,                                        De griffier,                        
                                                                      
 


