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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 1 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 A. Kalk (PvdA), 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).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren 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 ongewijzigd vastgesteld.      
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 februari 2011 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met dien verstande dat 
het actiepunt m.b.t. de belastingverordeningen inmiddels als afgehandeld kan worden 
beschouwd. Daarnaast zal de toezegging van het college m.b.t. het SPvE De Bronnen te Vries 
rond het punt van duurzaamheid nageluisterd worden. De actielijst zal daarop eventueel worden 
aangepast. 
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.        
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- dhr. Weelink uit Vries, (agendapunt 8) 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 8    
 

7. Gewijzigde beleidsbegroting 2011 van Alescon 
Gevraagd besluit: Een zienswijze geven op de gewijzigde beleidsbegroting Alescon 2011. 

          Besluit raad: De raad stemt in met de gewijzigde beleidsbegroting 2011. Aan Alescon wordt aan  
          te geven met waardering kennis te hebben genomen van de gewijzigde beleidsbegroting 2011 en  
          de bijdrage van de gemeente Tynaarlo op het frictiekostenbudget voor 2011 op maximaal 
          € 24.001.-, te bepalen. Het college zegt toe de raad jaarlijks op de hoogte te brengen van de  
          wijzigingen in de beleidsbegrotingen en meerjarenramingen. 
 
8. Ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries” 

Gevraagd besluit:      
1. De voorontwerpfase (gemeentelijke inspraakprocedure) voor het opstellen van onderhavig 

bestemmingsplan laten vervallen; 
2. instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-
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27 te Vries” en deze in procedure brengen; 
3. ten behoeve van dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen, omdat het 

kostenverhaal reeds is verzekerd middels een in de (ver)koopovereenkomst opgenomen 
clausule (over betaling van alle plan- en overige kosten door de ontwikkelaar Woonborg). 

          Besluit raad:  De raad besluit om: 
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex    
    Tynaarlosestraat 21-27 te Vries” en deze in procedure te brengen;   
2. ten behoeve van dit voorontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen, omdat het  
    kostenverhaal reeds is verzekerd middels een in de (ver)koopovereenkomst opgenomen  
    clausule (over betaling van alle plan- en overige kosten door de ontwikkelaar Woonborg). 

          Het college zegt toe aan de hand van een notitie de raad te informeren op welke wijze men wenst  
          om te gaan met ruimtelijke ordeningsprocedures in het kader van een voorontwerp of ontwerp van  
          bestemmingsplannen. 

Daarnaast zegt het college toe de aantallen rond de woningbehoefte zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met realistische cijfers. 

 
9. Aanvraag krediet rioolvervanging De Groeve 
          Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 610.000,00 (excl. BTW) voor het project  
          rioolvervanging De Groeve. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
10. Aanpassing verordeningen gemeenteraad 

Gevraagd besluit: Op basis van de bezuinigingen op de gemeentebegroting 2011/ 
meerjarenraming 2011-2014,  
1.  de “verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en steunfractieleden” en 

          2.  de “verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2008”  
          aanpassen op basis van de bijgevoegde raadsbesluiten. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
11. Verzoek van de Stichting Last van de Mast i.o. op grond van de Verordening Burgerinitiatief    
          Gevraagd besluit: Het verzoek op grond van de Verordening Burgerinitiatief agenderen voor de  
          eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 18 stemmen voor en 5 stemmen tegen conform 
          het voorstel besloten. Tegen stemmen de leden: G.B. Bomhof – Ruijs, Kalk, Talens, Prins en  
          Bolhuis. De overige leden stemmen voor het voorstel. 
 
12. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een boothuis op het perceel 

Oude Badweg 132 te Eelderwolde  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het oprichten van een  
          boothuis op het perceel Oude Badweg 132 Eelderwolde.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
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 overeenkomstig het voorstel besloten.   
                    
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 1 februari en 8 februari 2011. 
          Verzonden brieven: 
          -     3 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Rapport “De balans opgemaakt”; 

- 7 februari 2011, aan de heer R. J. Schrama te Zuidlaarderveen, betreft: Vooraankondiging 
last onder dwangsom; 
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- 9 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Aanpassing begroting 2011 van 
de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD); 

- 9 februari 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Gebruik gemeentegrond/ 
verjaring; 

- 9 februari 2011, aan de heer E. van Vliet, betreft: Huidige standpunten college B&W over 
opgeheven inritten;  

- 14 februari 2011, aan de fractie van D66, betreft: Mantelzorg; 
- 16 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Groene vlakken Zeegse; 
- 16 februari 2011, aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Vaststelling Kadernota, 

subsidiesystematiek; 
- 16 februari 2011, aan de heer C. A. J. Vlek te Groningen, betreft: Bedrijfseconomische 

analyse Groningen Airport Eelde. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
  
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 17 februari 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig 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. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          15 maart 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


