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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 22 november 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), M.A. Engels- van Dijk 
(D66), R.R.M. Zuiker (GL), G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA) en de heren J.J. van Heukelum (VVD), G.J. 
Wensink (CDA), A. M. Meerman (GL), N.T. Heikamp (VVD), H. Bolhuis (PvdA), A. Kalk (PvdA), W.K.N. 
van der Meij (D66), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), M.S. Onur (VVD), R. Prins (PvdA), J. Talens 
(PvdA), R.A. Kraaijenbrink (LT), C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT), G. Pieters (VVD), J. 
Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
Met kennisgeving afwezig: mevrouw N. Hofstra (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 voor deze avond wordt wijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 
16a, “stand van zaken coalitievorming”.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 08 november 2011 en vaststellen 
van de actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt de besluitenlijst en de actielijst van de vergadering van 8 
november 2011 vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Meerman (groenafval langs 
Groningerstraat Yde-De Punt) en Rietkerk (consistentie in afvalbeleid het komende jaar). 
De vraag van de heer Meerman leidt tot de toezegging dat het groenafval langs de 
Groningerstraat Yde-De Punt met het oog op de verkeersveiligheid op een andere manier en 
mogelijk ander plaats langs de weg wordt opgeslagen.  
De vraag van de heer Rietkerk leidt tot de toezegging van het college dat de raad binnenkort per 
brief wordt geïnformeerd over de voortgang in het afvalbeleid. 
           

5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Van Zuiden uit Zeegse.  
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 8.    
 
7. Sociale woningbouw Nieuwe Akkers Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          1.   Een bedrag van € 75.000,- toekennen aan de stichting SEW ten behoeve van de realisering  
                van 9 sociale huurwoningen in het gebied Nieuwe Akkers in Paterswolde. 
          2.   De begroting voor het dienstjaar 2011 wijzigen.    
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
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          toe om bij de verkoop van woningen aan het eind van de looptijd een gedeelte van de subsidie  
          terug te vorderen van de woningcorporatie. Dit aandachtspunt en de grondwaardeberekening  
          worden meegenomen in de herziene Nota Grondbeleid.               
 
8. Afwijzing verzoek om wijziging bestemming  
          Gevraagd besluit:  
          Het verzoek tot wijziging van de bestemming van het perceel Akkerweg 3 in Zeegse afwijzen. 

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.               
 
9. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen bij de raad ten behoeve van het oprichten van een 

schuur op het perceel Asserstraat 31 Vries  
Gevraagd besluit:  

          Een verklaring van geen bedenkingen af geven betreffende het oprichten van een schuur op het  
          perceel Asserstraat 31 Vries.      

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

10. Opstarten bestemmingsplanprocedure Parc de Bloemert  
Gevraagd besluit:  
1.   Een bestemmingsplanprocedure opstarten voor het repareren van het ontbrekende aantal  
      recreatiewoningen op Parc de Bloemert. 
2.   De voorontwerpfase overslaan. 

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

11. Verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN) 
1.   De bijgevoegde concept- Verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland vast  
      stellen ten behoeve van de uitvoering van bewegwijzeringsactiviteiten; 
2.   de verordening in werking laten treden op 1 januari 2012. 

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

12. Krediet met maatschappelijk nut Komplan Paterswolde  
          Gevraagd besluit:  
          Instemmen om beschikbare middelen van € 82.160,- om te zetten in een krediet met       
          maatschappelijk nut ten behoeve van de voorbereiding van het Komplan Paterswolde. 

    Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
13. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2011’ 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
                     
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 
          1 november, 7 november 2011. 
          (Verzonden) brieven: 
           -     25 oktober 2011 aan bewoners van Hanebalken 3 te Zuidlaren, betreft: Geluidsvoorziening;    
           -     3 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Problemen met het afhalen van huisvuil; 
           -     3 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Afvalbeleid; 
           -     4 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Meerjarenbegroting en verbetering kwaliteit  
                 Baasis; 
           -     7 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Problematiek Vako gymnastiek Vries. 
           -     10 november 2011 aan de gemeenteraad, betreft afronding van de vervreemding aandelen  
                 Essent aan RWE AG; 
           -     10 november 2011 aan de gemeenteraad, betreft archeologie en flora en fauna MFA  
                 Yde- De Punt. 
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            Informatie uit het college:  
             -      8 november 2011 aan gemeenteraad, betreft: Informatie rondom  
                    samenwerkingovereenkomst EGD;     
             -      Handboek gladheidbestrijding seizoen 2011/ 2012; 
             -      Intern controleplan horend bij begroting 2012; 
             -      Mandaatregeling brandweer district Noord en Midden Drenthe; 
             -      Vervallen borgstelling lening stichting Lentis;   
             -      Evaluatie revitalisering De Fledders. 
             Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.               
 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 november 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten.               
 

16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken.               
  
16a.   Stand van zaken collegevorming 
          Door de fractie van D66 wordt een motie “vreemd van de dag” ingediend met de volgende       
          strekking: De raad van de gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen op 22 november 2011: 
          kennis genomen hebbende van: 

1. het eindverslag van de informateurs van PvdA en VVD en de daarin gedane aanbevelingen. 
2. het voornemen van PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie te komen tot het vormen van 

een college op basis van een door hen ontworpen concept bestuursakkoord, 
overwegende; 
1. dat voor het voornemen, zoals onder punt b. voornoemd, naar het zich thans laat aanzien,  
      geen meerderheid in de raad aanwezig is, 
2. dat vrijwel alle partijen in de raad, de informateurs van PvdA en VVD te kennen hebben 

gegeven dat de kern van een nieuw te vormen college uit PvdA en VVD zijnde de grootste 
partijen dient te bestaan. 

          Van mening zijnde: 
          Dat een te vormen college moet kunnen rekenen op een stabiele meerderheid en een vruchtbare   
          werking in de raad, 
          Verzoekt de fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie vooralsnog te stoppen met  
          hun pogingen te komen tot een college op de hun voorgestelde wijze. 
          Verzoekt met klem de fracties van PvdA en VVD ten spoedigste, zonder voorwaarden vooraf,  
          gezamenlijke onderhandelingen te starten die moeten leiden tot de vorming van een college dat  
          kan rekenen op een brede steun in de raaden bijgevolg tot een vruchtbare samenwerking met de  
          raad, en gaat over tot de orde van de dag. 
          Deze motie wordt met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Voor de motie  
          stemmen de leden Pieters, Onur, Baggerman, Heikamp, Van Heukelum, Kloos, Van Mombergen, 
          Kraaijenbrink, Van Es, Weering, Van der Meij en Engels-van Dijk. De overige leden stemmen  
          tegen.       
           
17. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering.  

     
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 
december 2011. 
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De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


