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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 29 maart 2011 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), G.B. Bomhof-  Ruijs 
(PvdA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL)  alsmede de heren J.J. van Heukelum (VVD), 
A. M. Meerman (GL), W.K.N. van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), J. Talens (PvdA), P. van Es 
(GB), O.D. Rietkerk (GL), M.S. Onur (VVD), R. Prins (PvdA), C.H. Kloos (LT), R. Kraaijenbrink (LT), H.J. 
Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen (LT), G. Pieters (VVD), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom 
(CU) en J. Weering (GB).  
 
Met kennisgeving afwezig: de heren A. Kalk (PvdA) en P.A. van Mombergen (LT), alsmede mevr. N. 
Hofstra, wethouder (VVD). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, 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 gewijzigd vastgesteld; agendapunt 8 wordt verdaagd naar de raad van 19 april 
2011.      
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 maart 2011 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 

4. Bekrachtiging geheimhouding besloten deel raadsvergadering 15 maart 2011 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 17 stemmen voor en 1 stem tegen, de heer  
          Van Es, conform het voorstel besloten. De leden Rietkerk, Kloos en Kraaijenbrink waren bij  
          de stemming over dit voorstel niet aanwezig.  
 
5. Vragenrecht 

Van de mogelijkheid wordt door de leden 
- Kraaijenbrink  
- Pieters en 
- Kloos 

          De vragen leiden van de kant van het college tot de toezegging dat de website aangepast wordt  
          op de informatie die verstrekt wordt over het Sportbeleidsplan. 

 
6. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Agendapunt komt te vervallen.   
  
8. Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren 
          Afgevoerd van de agenda; behandeling van dit voorstel vindt plaats op 19 april 2011.  
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9. Vaststellen Bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve   
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Hunzeweg 3 De Groeve gewijzigd vaststellen  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10. Begroting 2011 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit: De ontwerpbegroting 2011 van Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          goedkeuren met de vermelding dat de gemeente Tynaarlo voor 1 juli de meerjarenbegroting  
          wil ontvangen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Bij de  
          behandeling en stemming van dit voorstel is de heer Weering afwezig. Het college zegt de raad 

toe, een informatieavond voor de gemeenteraad van Tynaarlo te organiseren waarin het plan van 
aanpak voor zwakke scholen wordt toegelicht. Tevens zal de meerjarenraming van de stichting 
zodra deze is ontvangen ter kennis van de gemeenteraad worden gebracht.   

  
11. Vaststellen verordeningen sociale zaken(WWB, WIJ, WWIK, IOAW, IOAZ)  
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de volgende verordeningen: 
          - Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo; 
          - Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Tynaarlo; 
          - Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren gemeente  
            Tynaarlo; 
          - Afstemmingsverordening Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK); 
          - Afstemmingsverordening Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte  
            Werknemers (IOAW) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte  
            gewezen Zelfstandigen (IOAZ).  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12. Opstarten projectbesluit ten behoeve van het veranderen van een schuur in bed & 

breakfastruimte op het perceel Hoofdweg 268 Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor  het perceel Hoofdweg 268  
              te Paterswolde; 
          2. de projectbesluitprocedure te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

Het college zegt toe dat de omissie in het aantal slaapkamers zoals in de planvorming 
aangegeven in het verdere verloop van de procedure wordt hersteld. Tevens wordt de Nota Bed 
& breakfast uit 2002 door het college herzien. De raad wordt over het verloop van deze 
aanpassing geïnformeerd.  

             
13. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van 8 maart, 15 maart 2011; 
          Verzonden brieven: 

-   2 maart 2011, aan de heer Van Golberdinge, betreft: Opvolging winkelcriminaliteit. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
14. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 18 maart 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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15. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
  
16. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 20.35 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 april 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


