Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 25 januari 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, W.K.N. van der Meij (D66),
N.T. Heikamp (VVD), J.J. van Heukelum (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), 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).
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA), H.H.
Assies (GL) en L.M. Kremers (CDA).
Voorzitter
Griffier

:
:

De heer F.A. van Zuilen
De heer J.L. de Jong

1.

Opening
Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie
plaats van mevrouw N.A. Caisaguano (Equador).
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 7 “Stedebouwkundig Programma van Eisen
De Bronnen Vries” wordt van de agenda afgevoerd.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 december 2010 en vaststellen
actielijst
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

4.

Vragenrecht
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Van Es (UMTS mastenbeleid). Deze
vraag leidt tot de toezegging dat het college de raad informeert of hij eerder een beleidsnotitie
rond de plaatsing van UMTS masten heeft behandeld, danwel daartoe heeft besloten.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Agendapunt komt te vervallen.

7.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Bronnen Vries (vervallen)

8.

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Gevraagd besluit: Nota weerstandsvermogen en risicomanagement vaststellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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9.

Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk en Wet OKE
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het beleidskader peuterspeelzaalactiviteiten vanaf 2011.
2. Instemmen met de inwerkingtreding van de harmonisatie en nieuwe subsidiemethodiek per 11-2012 waardoor vanaf 2012 tweeverdieners geen aanspraak meer kunnen doen op een
gesubsidieerde peuterplaats.
3. Instemmen met het openhouden van reguliere peuterspeelzalen die nog boven de gestelde
opheffingnorm van 16 peuters zitten tot uiterlijk 1-1-2013.
Besluit raad: Op het voorstel worden door de fractie van GroenLinks, met steun van de fracties
van de PvdA, D66, Leefbaar Tynaarlo, 2 amendementen ingediend. Tweeverdieners kunnen
aanspraak maken op een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor de peuterspeelzaal
indien in hun dorp geen of onvoldoende peuteropvang is (amendement 1) en de opheffingsnorm
van een peuterspeelzaal in Tynaarlo vaststellen op 8 (amendement 2). Deze amendementen
worden niet in stemming gebracht. Het college neemt het voorstel terug. Het voorstel wordt
aangehouden.

10.

Overslaan inspraakprocedure facetbestemmingsplan Geluidzonering Groningen Airport Eelde
Gevraagd besluit: Te bepalen dat geen inspraakverordening zal worden gevolgd voorafgaande
aan de tervisielegging van het ontwerp van het facetbestemmingsplan Geluidzonering Groningen
Airport Eelde.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 6 tegen (leden Kloos, Kraaijenbrink, .
Zuiker, Rietkerk, Meerman en Van Mombergen), aangenomen.

11.

Doorschuiven budgetten wegenonderhoud en beschoeiingen van 2010 naar 2011
Gevraagd besluit:
1. Van het “budget wegenonderhoud 2010” een bedrag van € 135.000.- door te schuiven naar
2011.
2. Van het “budget beschoeiingen 2010” een bedrag van € 32.000.- door te schuiven naar 2011.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

12.

Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Centrum Zuidlaren
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 864.980,- beschikbaar stellen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Het college zegt toe dat voor deze MFA de gemeenteraad via een matrix een keuze voor een
vestigingsplaats wordt voorgelegd.

13.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand
van de posten ‘Onvoorzien 2011’.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

14.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van 7 december, 14 december, 21 december 2010, en
Afschrift van brieven van het college (verzonden) d.d.:
- 10 augustus 2010 aan de leden van de raad, betreft: Vragen afvalstoffenheffing en belasting
passagiers luchthaven;
- 1 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Centrumplan Eelde;
- 1 december 2010 aan de heer en mevrouw H. Schuiling, betreft: Drempel en wegversmalling
in de Schipborgerweg;
- 3 december 2010 aan de fractie van de Partij van de Arbeid, betreft: Verkeersontsluiting De
Bronnen;
- 3 december 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Toelichting locatie MFA Vries;
- 3 december 2010 aan Stichting openbaar onderwijs Baasis, betreft: Standpunt Baasis
uitvoering
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IAB- plan Oudemolen/ prognoses Mr. Croneschool;
7 december 2010 aan de fractie van D66, betreft: Mantelzorg;
9 december 2010 aan Comité Hart voor Democratie, betreft: Salariskosten bestuurders in de
zorg;
- 10 december aan leden van de raad, betreft: Actieplan Jeugdwerkloosheid;
- 13 december 2010 aan Raadsfractie van GroenLinks, betreft: Stichting Essent Sustainability
Development;
- 13 december 2010 aan Stichting Essent Sustainability Development, betreft: Standpunt
fracties over genomen raadsbesluit in raad van 30 november 2010;
- 13 december 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Oplaadpunten voor
elektrische auto’s;
- 14 december 2010 per mail aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Strooibeleid;
- 15 december 2010 aan Gedeputeerde Staten van Drenthe, betreft: Zienswijze Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe;
- 16 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Jaarplan Stichting Trias 2011;
- 17 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Uitnodiging informatiesessie renovatie
Aqualaren;
- 17 december 2010 aan de leden van de raad, betreft: Informatie over reclame- en
welstandsnota;
- 17 december 2010 per mail aan de heer Niewold, betreft Dwangsom;
- 21 december 2010 aan de fractie van GroenLinks, betreft: Woonboten Zuidlaardervaart;
- 21 december 2010 aan de fractievoorzitter van de PvdA, betreft woonboot Havenstraat;
- 23 december 2010 aan MKB- Noord t.a.v. de heer Van Gent, betreft: Oproep geen
lastenverzwaring voor bedrijfsleven;
- 24 december 2010 aan de fractie van D66, betreft: Energy Business Campus Groningen;
- 24 december 2010 aan leden van de raad, betreft: Strooibeleid;
- 31 december 2010 aan de fractie van Gemeentebelangen, betreft: Herdenkingsmonument
strooiveldjes;
- 4 januari 2011 aan mevr. Eikelenboom te Haren, betreft forensenbelasting;
- 5 januari 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Wachtlijst Alescon;
- 7 januari 2011 aan de gemeenteraad, betreft antenne bij sporthal De Marsch (beantwoording
op vragen CDA en PvdA);
- 12 januari 2011 aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken notitie project Zuidoevers.
Informatie college over (ter inzage):
- Handboek gladheidheidsbestrijding 2010/2011 gemeente Tynaarlo;
- Jaarplan Stichting Trias 2011;
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Notitie Zuidoevers Zuidlaardermeer (brief college aan gemeenteraad van 12 januari 2011)
Het college zegt toe dat de raad medio april, tussentijds, geïnformeerd over de uitwerking van
hoofdstuk 6 van deze notitie, voordat de nieuwe marsroute uitgewerkt wordt ingezet.
-

15.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 6 januari 2011).
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap.

17.

Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage)
- Recreatieschap Drenthe, verslag vergadering Algemeen bestuur 7 juli 2010;
- Vereniging van Drentse Gemeenten, mededelingen bestuursvergadering 3 december 2010;
- Groningen Airport Eelde, verslag aandeelhoudersvergadering 13 december 2010;
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken.
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18.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
15 februari 2011.

De voorzitter,

De griffier,

4

gemeente Tynaarlo

