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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 24 mei 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), alsmede de heren P.A. van Mombergen (LT), J.J. van Heukelum 
(VVD), A. M. Meerman (GL), 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), 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 Van Zuilen (voorzitter/burgemeester), A. Kalk (PvdA), H. Bolhuis 
(PvdA), W.K.N. van der Meij (D66) en mevr. R.R.M. Zuiker (GL). 
 
Plv. voorzitter : De heer R. Prins 
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 raadsvergaderingen van 19 april 2011 en 26 april 2011 en 
vaststellen actielijst  
De besluitenlijst van 19 april 2011 wordt gewijzigd vastgesteld.  
Blz 2: eerste regel:  
“Amendement nr 3: ingediend door de fracties van het CDA en ChristenUnie”, wijzigen in: 
“Amendement nr 3: ingediend door de fractie de ChristenUnie”.  
Blz 2:  vierde regel:  
“Wiersma” wijzigen in “Wiersema”  
De besluitenlijst van 26 april 2011 wordt gewijzigd vastgesteld. 
Blz 2: punt 7a,  21e regel de zin: “Tevens zegt hij verbaasd te zijn….voorstel” te wijzigen in: 
“Tevens zegt hij dat de ChristenUnie verbaasd is over dit raadsvoorstel in relatie tot de visie van  
de 2e collegepartij”.  
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Van de mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt door de leden. 
 

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.  
  

7. Verklaring van geen bedenkingen en  delegatiebesluit omgevingsvergunning krachtens WABO en 
wro (Overgekomen uit de raad van 26 april jl.) 

          Gevraagd besluit:  
          1.  “Alle projecten - voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in  
               artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – aanwijzen  
               als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. 
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          2.  Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld onder 1 de bevoegdheid als bedoeld 
               in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, delegeren aan burgemeester en  
               wethouders. 
          3.  Het raadsbesluit van 11 november 2008 waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad als  
               bedoeld in de artikelen 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening    
                werd gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, intrekken;  
          4.  Instemmen met de handelswijze zoals het college die bij brief van 12 mei 2011, (onderwerp:  
               Inspraak bij bestemmingsplannen) verwoordt. 

Besluit raad: Na de gehouden discussie worden 4 amendementen ingediend. De 
amendementen 1 en 2 worden ingediend door de fractie van D66. De amendementen 3 en 4 
worden ingediend door de fracties van PvdA/CDA/VVD en ChristenUnie. 
Amendement 1 (D66) heeft de volgende strekking: tekst raadsbesluit 7A onder punt 2 als volgt te 
wijzigen: “Aan het raadsbesluit onder 1 het voorschrift te verbinden dat burgemeester en 
wethouders de raad expliciet en onmiddellijk schriftelijk informeren over de 
omgevingsvergunningen die met toepassing van het aanwijsbesluit zijn verleend”. 
Amendement 2 (D66) heeft de volgende strekking: tekst raadsbesluit 7B onder punt 2 te wijzigen 
“Aan het besluit onder 1 het voorschrift te verbinden dat burgemeester en wethouders de raad 
expliciet en onmiddellijk schriftelijk informeren over de besluiten die met toepassing van het 
delegatiebesluit zijn verleend”. 
Amendement 3 (PvdA/CDA/VVD/ChristenUnie) heeft de volgende strekking: Raadsbesluit 7A te 
wijzigen als volgt: 

          1.   “Alle projecten - voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in  
                 artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – aan te  
                 wijzen als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is  
                 vereist.  

2. Aan het besluit onder 1 het voorschrift te verbinden dat burgemeester en wethouders voor de 
raad ter inzage leggen de omgevingsvergunningen die met toepassing van het aanwijsbesluit 
zijn verleend. 

          2a.  te bepalen dat dit voorstel aan het college wordt gedelegeerd voor een periode van  
                 maximaal 1 jaar en aan de initiatiefnemer gemeld wordt dat de raad nog 4 weken de  
                 gelegenheid heeft om op het besluit terug te komen. Een fractie vanuit de raad kan in de  
                 eerstvolgende vergadering via het presidium het voorstel kan doen om het collegebesluit  
                 voor de raad te agenderen. 
          2b.  Het college zal de raad gedurende de periode van 1 jaar actief en terstond digitaal informeren  
                 over de door haar genomen besluiten. 
          2c.  Het college ondersteunt ambtelijk de werkgroep uit de raad die aan het einde van de periode  
                 van 1 jaar als hier voren bedoeld met en in de evaluatie. 
          3.    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 juni 2011”. 
          Amendement 4 (PvdA/CDA/VVD/ChristenUnie) heeft de volgende strekking: Raadsbesluit 7B te  
          wijzigen als volgt: 

1.    “Met betrekking tot een omgevingsvergunning – waarbij met toepassing van artikel 2.12,        
       eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  van het 
       bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken – de bevoegdheid als be-       
       doeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening, te delegeren aan  
       burgemeester en wethouders. 

          2.    Aan het besluit onder 1 het voorschrift te verbinden dat burgemeester en wethouders voor 
                 de raad ter inzage leggen de besluiten die met toepassing van het delegatiebesluit zijn  
                 verleend. 
          2a.  Te bepalen dat dit voorstel aan het college wordt gedelegeerd voor een periode van  
                 maximaal 1 jaar en aan de initiatiefnemer gemeld wordt dat de raad nog 4 weken de  
                 gelegenheid heeft om op het besluit terug te komen. Een fractie vanuit de raad kan in de  
                 eerstvolgende vergadering via het presidium het voorstel kan doen om het collegebesluit  
                 voor de raad te agenderen. 
          2b.  Het college zal de raad gedurende de periode van 1 jaar actief en terstond digitaal  
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                    informeren over de door haar genomen besluiten. 
            2c.   Het college ondersteunt ambtelijk de werkgroep uit de raad die aan het einde van de  
                    periode van 1 jaar als hier voren bedoeld met en in de evaluatie. 
            3.     Het raadsbesluit van 11 november 2008 waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad als  
                    bedoeld in de artikelen 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke  
                    ordening werd gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, in te trekken. 
            4.     Te bepalen dat deze besluiten in werking treden op 1 juni 2011”. 
       De amendementen 3 en 4 worden op grond van artikel 31 van het Reglement van Orde als eerste  
       in stemming gebracht.  
       Amendement 3: 
       Na hoofdelijke stemming wordt dit amendement met 19 stemmen voor aangenomen.  
       Amendement 4: 
       Na hoofdelijke stemming wordt dit amendement met 19 stemmen voor aangenomen. 
       Op basis van deze stemming wordt door de fractie van D66 de amendementen 1 en 2 ingetrokken.  
       Vervolgens wordt het geamendeerde voorstel in stemming gebracht. Na hoofdelijke stemming      
       wordt het voorstel met 19 stemmen voor aangenomen.    
    
8.    Onderzoek Rekenkamercommissie Tynaarlo (“zicht op succes”; onderzoek re-integratiebeleid) 
       Gevraagd besluit: Kennis nemen van het onderzoek van de Rekenkamercommissie  
       Tynaarlo (“zicht op succes”; onderzoek naar het re-integratiebeleid) en daarover desgewenst de  
       discussie voeren. 
       Besluit raad: Op basis van de gevoerde discussie wordt kennisgenomen van het rapport van de  
       rekenkamercommissie. Het college zegt toe dat de aanbevelingen in het rapport door het college ter  
       harte worden genomen.     
 
9.    Bestuurakkoord 2011-2015 Rijk- VNG 
       Gevraagd besluit: Desgewenst de discussie voeren over het bestuursakkoord tussen Rijk en VNG. 

Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 12 stemmen voor en 7 tegen ingestemd met het 
gesloten bestuursakkoord 2011-2015 Rijk en VNG, onder de overweging dat het afwijzen van het 
akkoord een  nog grotere (financiële) onzekerheid voor de gemeente(n) met zich meebrengt.  
Tegen stemmen de leden Van Mombergen, Meerman, Van Es, Rietkerk, Kloos, Kraaijenbrink en 
Weering. De overige leden stemmen voor. 

 
     10.    Conceptbegroting GGD 2012 en jaarrekening GGD 2010 

       Gevraagd besluit: 
       1. Instemmen met de jaarrekening 2010. 
       2. Instemmen met de nota reserves en voorzieningen. 
       3. Akkoord gaan met de voorliggende concept beleidsbegroting 2012-2015 en dit de GGD  
           meedelen. 

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

      11.   Conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde 
       Gevraagd besluit: Ter reactie voor te leggen aan de raad en eventuele wensen en opmerkingen 
       kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting 2012 Meerschap Paterswolde.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met conceptbegroting 2012 van het 
Meerschap Paterswolde. 

 
12.   Beleidsbegroting 2012 Alescon 
       Gevraagd besluit: 
       -  Instemmen met de Beleidsbegroting 2012 Alescon. 
       -  Geen zienswijze indienen op de beleidsbegroting 2012  Alescon. 
       Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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    13.     Gedeeltelijke onttrekking wegen aan openbaar verkeer  

       Gevraagd besluit:  
       1. Een gedeelte van (a) de Eekhoornstraat te Donderen en een gedeelte van (b)de  
           Bunnerzandweg te Donderen en Yde en (c) een gedeelte van de zandweg met fietspad ten  
           westen van de luchthaven Groningen Airport Eelde, aan het openbaar verkeer ontrekken,  
           zoals nader is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte  
           tekening.    
       2. Bepalen dat dit besluit in werking treedt op een door burgemeester en wethouders nader te  
              bepalen tijdstip, welk tijdstip wordt gerelateerd aan het onherroepelijk worden van (a) het  
              bestemmingsplan Groningen Airport Eelde baanverlenging (vastgesteld op 2 november 2010)  
              en (b) de Aanwijsbesluiten van het Rijk als bedoeld in de artikelen 24, 26 en 27 van de  
              Luchtvaartwet in samenhang met artikel 37 van de Wet op de ruimtelijke ordening (oud), zoals  
              deze laatstelijk in bezwaar zijn gehandhaafd op 19 februari 2010. 
          3. Verklaren, dat het besluit wordt genomen ter ontwikkeling en verwezenlijking van een  
              aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6 van de  
              Crisis- en herstelwet 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
                   
14.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 3 mei 2011;10 mei 2011; 
          Verzonden brieven: 
          -   7 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Digitale salarisstrook; 
          -   12 april 2011 aan Stichting Openbaar Onderwijs Baasis, betreft: Zienswijze/ standpunten m.b.t.   
               ontwikkeling MFA Vries en locatiekeuze; 
          -   13 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Asbestvervuiling in de Groeve; 
          -   13 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft, Afschrift brief fractie Leefbaar Tynaarlo; 
          -   15 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Vragen mestbassin Breeflo te  
               Zeegse; 

- 21 april 2011 aan omwonenden sportveld Zuid- Es, betreft: Reactie college overlast 
sportvelden Zuid- Es te Zuidlaren; 

          -   21 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Beleidsplan Wet Investeren in Jongeren 2011; 
          -   27 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Btw- compensatiefonds; 
          -   28 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: speelmogelijkheden voor jeugd in  
               Lottinge; 
          -   29 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Ontwerpbestemmingsplan  
              ‘De Molenkamp‘ Zeegse; 
          -   2 mei 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Verzoek tot handhaving/bestuurs- 
              dwang i.v.m. illegale kap; 
          -   2 mei 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Woonschepenlocatie  
              waterschapsloods; 
          -   3 mei 2011 aan de heer Disch te Eexterveen, betreft: Geluidsproblematiek Luchthaven Eelde; 
          -   4 mei 2011 aan stichting recreatiebaden, betreft: Raadsbesluit Aqualaren; 
          -   4 mei 2011 aan de heer J. Otter te Zuidlaarderveen, betreft: Raadsbesluit Aqualaren. 
          Informatie uit het college: 
          -   Gemeentelijk Jaarverslag toezicht kinderopvang 2010; 
          -   Eindverslagen van de projecten Kunstkids Vries en Kunstkids Borchkwartier. 

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

   15.         Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het Onderzoeksprogramma 2011 van de RKT. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van het Onderzoeks-
programma 2011 van de RKT. 
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   16.         Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 mei 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 23.15 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          21 juni 2011. 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


