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G e w i j z i g d    e x e m p l a a r 

 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 21 juni 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), G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA) en R.R.M. Zuiker (GL), alsmede de heren J.J. van Heukelum (VVD), 
A. M. Meerman (GL), N.T. Heikamp (VVD), H. Bolhuis (PvdA), W.K.N. van der Meij (D66), 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), G. Pieters (VVD), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), N. Hofstra (VVD), H.H. Assies (GL) en L.M. 
Kremers (CDA). 
 
Met kennisgeving afwezig: De heren A. Kalk (PvdA) en P.A. van Mombergen (LT).  
 
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 Mageramova (Azerbajdsjan) en haar dochter en zoon. 
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.    
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 24 mei 2011 en vaststellen 
actielijst  
De besluitenlijst van 24 mei 2011 wordt gewijzigd vastgesteld; de nummering van de besluiten 
nrs. 3 (onderzoek rekenkamercommissie Tynaarlo) t/m 13 (sluiting) wordt gewijzigd in 8 t/m 18. 
Verder wordt in verband met een dubbeling, de laatste zin van het vernummerde besluit nr. 8, 
geschrapt. 
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de actielijst wordt vanuit het 
college toegezegd dat de raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het 
% gerealiseerde duurzame inkopen en dat na de zomervakantie een informatieavond wordt 
georganiseerd voor de bouwers in nieuwe bestemmingsplannen. 
 

4. Vragenrecht 
Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (Voorbereiding centrumplan 
Vries met het verzoek aan het college om voor de bewoners Schultestraat 5 en 8 te Vries 
aandachtig hun plannen te beoordelen in relatie tot de planvorming van het centrum van Vries). 
Het college zegt toe dat de raad voor de zomervakantie met aandacht voor deze problematiek te 
zullen informeren. 
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt 

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

Aangezien van het spreekrecht geen gebruik wordt gemaakt komt dit agendapunt te vervallen. 
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7. Aankoop locatie Broekveldt in De Groeve 
          Gevraagd besluit:   

1. Instemmen met de voorgestelde schikking met Broekveldt en daarvoor een aankoopkrediet 
van € 660.000,- beschikbaar stellen.  

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 20.000,- voor de gemaakte kosten vanaf 1-1-2011. 
3. Een boekhoudkundige voorziening treffen van € 515.000,- ten laste van de Argi.  
4.  Kennis nemen van de verwachting dat de locatie Broekveldt op termijn herontwikkeld zal 

worden en dan zal leiden tot een negatieve grondexploitatie     
5.     Het college opdracht geven tot het verrichten van een nadere studie naar het meest wenselijk 

geachte toekomstperspectief van dit project waarbij voor herijking van het 
toekomstperspectief van de onderdelen woningbouw en Broekveldt gedacht wordt aan een 
interactieve aanpak zoals verwoord in de als bijlage toegevoegde brief van 9 juni jl.; 

6.     Instemmen met het verrichten van maatwerk door het college in de komende periode van 
herijking ten aanzien van concrete kopersbelangstelling voor woningbouwkavels. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
De fracties van de PvdA, D66 en Leefbaar Tynaarlo geven daarbij een stemverklaring af. 
Ingestemd wordt met het voorstel, waarbij de fracties van opvatting zijn dat de onderdelen 
“Broekveldt” en “Zuidoevers” afzonderlijk geagendeerd hadden moeten worden. De fracties 
behouden zich het  recht voor om op een nader moment op het onderwerp “Zuidoevers” terug te 
komen. 
Het college zegt toe dat de inspanningsverplichting voor de sociale woningbouw in de Groeve 
bestaan blijft en dat dit onderdeel ingebracht wordt in de “denktank”.  
  

8. Jaarverslag 2010 
          Gevraagd besluit:   

1. Het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 vaststellen; 
2. Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat; 
3. Akkoord gaan met de toevoeging van de restanten van een drietal reserves aan de ARGI; 
4. Kennisnemen van de Jaarrekening 2010 van het Ontwikkelingsbedrijf; 
5. Kennisnemen van het feit dat een definitieve evaluatie initiatieven zal volgen bij de najaarsnota         
    2011; 
6. De Centrumplannen Vries en Eelde en herstructureringsprojecten vanaf 1 januari 2011 niet 

meer       
    ten laste brengen van het “budget initiatieven” maar via een separaat aan te vragen krediet; 
7. Vaststellen van de exploitaties Ter Borch, Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen,        
    Donderen, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug, Inloop Vries en Groote        
    Veen; 
8. Afsluiten van het complex Bovendiepen en het restant budget overhevelen als geoormerkte          
    gelden naar de AR-OBT. 

          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen voor en 2 stemmen  
          tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Kloos en Kraaijenbrink; de overige  
          leden stemmen voor.  
          Het college zegt de raad toe om bij de begrotingsbehandeling 2012 antwoorden te geven op de  
          resultaten voor of na bestemming.  
          Verder geeft het college omtrent het accomodatiebeleid aan dat de raad na de zomervakantie  
          2011 geïnformeerd wordt over de financiële stand van zaken van de IAB’s.  
 
9. Vervolgtraject planontwikkeling De Bronnen 
          Gevraagd besluit:  Instemmen met het voorstel voor het vervolgtraject voor De Bronnen conform  
          brief d.d. 20 mei “Resultaten woononderzoek De Bronnen” en bijbehorende notitie. 

Besluit raad: Aangehouden; behandeling is verdaagd naar de raadsvergadering van 12 juli 2011 
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10. Welstandsnota           
          Gevraagd besluit: Concept welstandsnota 2011 vrijgeven voor inspraak  

Besluit raad: Aangehouden; behandeling is verdaagd naar de raadsvergadering van 13 
september 2011 
 

11. Jaarverslag en jaarrekening 2010 en conceptbegroting 2012 Recreatieschap Drenthe          
Gevraagd besluit: Instemmen met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 en de 
conceptbegroting 2012 van het recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
12. Jaarverslag en jaarrekening 2010 Alescon 
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 en eventuele  
          wensen en bedenkingen kenbaar maken.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van het Jaarverslag en wordt 
ingestemd met de Jaarrekening 2010. 
 

13. Verordening Wet Inburgering  
          Gevraagd besluit: De verordening Wet Inburgering vaststellen 

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

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de posten “Onvoorzien 2011” 
Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten; de leden Kloos 
en Kraaijenbrink stemmen tegen het voorstel 

 
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 juni 2011). 

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

16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 10 mei, 17 mei, 24 mei, 31 mei, 6 juni 2011; 
          Verzonden brieven: 

-    11 mei 2011 aan de heer Schrama, betreft: Opleggen last onder dwangsom; 
-    12 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken sportstimuleringsprojecten; 
-    19 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Resultaten woononderzoek en energiestudie De 

Bronnen; 
-    19 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Subsidie 2011 Vereniging Hartveilig Drenthe;  
-    25 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Integraal accommodatiebeleid; 
-    25 mei 2011 aan de fractie van GroenLinks, betreft: Mfa’s, Eelde- Paterswolde; 
-    30 mei 2011 aan de heer Wiegman, betreft: Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren;  
- 30 mei 2011 aan Leefbaar Tynaarlo, betreft: Reactie op uw brief betreffende geslaagde 

BOA’s. 
-    31 mei 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Ombuigingsmaatregelen (zorg) activiteiten 

basisonderwijs; 
-    1 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Damwanden Waterwijk en start gerechtelijke 

procedure; 
-    6 juni 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Klacht over besluitvorming rondom Aqualaren, 

conclusies en bevindingen in de eerstelijnsklachtenprocedure. 
          Informatie uit het college: 

-    Memo aan de gemeenteraad, betreft: Anticiperen op nieuwe wetgeving keuring  
     bovengrondse tanks; 
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-   31 mei 2011 e-mail aan de gemeenteraad, betreft: Brief aan de Staatssecretaris van 
Infrastructuur & Milieu.  

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

   16.         Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 7 juni 2011). 

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

    17.        Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
  

    18.        Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 juli 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


