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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 8 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) en R.R.M. Zuiker (GL), alsmede de heren 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 G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA) en de heer J.J. van Heukelum (VVD). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), N. Hofstra (VVD), H.H. Assies (GL) en L.M. 
Kremers (CDA). 
 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : Mevr. N. Uilkema 
 
 
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 gewijzigd vastgesteld.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 oktober 2011 en vaststellen van 
de actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt de besluitenlijsten en de actielijst van de vergadering van 25 
oktober 2011 vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Baggerman (grote zorgen over de 
financiën en kwaliteit van het onderwijs) en Pieters (zorgen over onderhoud wegen). 
De vraag van mevr. Baggerman leidt tot de toezegging van het college dat zij de raad informeren 
over het verloop en meetbaarheid van het proces en de raad daarvan op de hoogte te houden. 
De vraag van de heer Pieters leidt niet tot een toezegging van de kant van het college. 
           

5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt  
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Punt is komen te vervallen.    
 

7. Voorontwerp- bestemmingsplan Tynaarlo kern  
          Gevraagd besluit:  
          1.   Instemmen met de inspraaknotitie voorontwerp- bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’. 
          2.   Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Tynaarlo kern’ ter inzage leggen voor de vaststelling. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
          Het college zegt toe om in de vorm van voorlichting duidelijkheid te geven over de consequenties  
          van de uitleg van het begrip “beeldbepalend”. 
          Verder zegt het college toe om het onderscheid in de functie van de Vrijkomende Agrarische 
          Bebouwing in relatie tot binnen en buiten de bebouwde kom uit te zoeken en te verduidelijken in  
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          de volgende planfase van het bestemmingsplan.                           
 
8. Aanleg rotonde Donderen c.a.  

Gevraagd besluit:  
          1.   Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, lid 1 van het Besluit  
                Omgevingsrecht afgeven in verband met het voorgenomen besluit om een  
                omgevingsvergunning te verlenen voor het project Aanleg rotonde Donderen c.a.. 
          2.   Het voor het project geoormerkte budget Incidenteel Beleid 2011 ad € 145.000,- overhevelen  
                naar 2012.       

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

9. Ontwerp bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren”  
Gevraagd besluit:  
 1.   Instemmen met de Nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan 
       herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren. 
 2.   Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen Zuidlaren”.  

    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 18 stemmen voor en 3  
    stemmen tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Kraaijenbrink, Kloos en Van  
    Mombergen (LT). De overige leden stemmen voor. 
 

10.  Intrekking algemene verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit  
 omgevingsvergunningen onder voorwaarden, krachtens respectievelijk de Wet algemene  
 bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening 

    Gevraagd besluit:  
1. De ingestelde raadswerkgroep RO/ Welstand vragen binnen een jaar te komen met een  

voorstel voor welke zaken een verklaring van geen bedenkingen resp. een delegatiebesluit 
wenselijk en praktisch is. 

2. intrekken het raadsbesluit d.d. 24 mei 2011, nr. 7A, waarbij 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 – zijn aangewezen als categorie van 
      gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist; 

     3.   intrekken het raadsbesluit van 24 mei 2011, nr. 7B, waarbij de bevoegdheid als bedoeld in  
           artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wet ruimtelijke ordening is gedelegeerd aan burgemeester en  
           wethouders. Dit voor zover het betreft een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van  
           artikel 2.12, eerste lid onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van  
           het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken. 

3. Bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 8 november 2011.  
    Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

      
11.  Begrotingsaanpassing Centrum Jeugd & Gezin  
           Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de begrotingsaanpassing van het CJG Tynaarlo met  
           € 32.000 ten behoeve van het versterken van de regiefunctie CJG. en het restant van de                   
           decentralisatie uitkering voor de komende drie jaar beschikbaar houden voor het beleidsterrein 
           CJG.  

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

Gevraagd besluit:  
          1.   De “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo” vaststellen. 
          2.   aan de onder 1 genoemde commissie de bevoegdheden delegeren die rechtstreeks  
                voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en de door de raad          
                vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e  
                Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden zoals genoemd in artikel 107,107a,           
                tweede lid, 107d, eerste lid en 107e eerste lid Gemeentewet; 
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          3.   3 raadsleden benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgevercommissie, voor  
               de duur van de zittingsperiode van de raad. 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, de leden Prins,  
   Van Heukelum en Van der Meij worden respectievelijk als voorzitter en leden benoemd. 

 
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: 11 oktober, 17 oktober 2011 
          (Verzonden) brieven: 
          -     14 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft vervolg ontwikkelingen centrum Zuidlaren; 
          -     14 oktober 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo betreft verzoek om informatie 
                 (Sportbeleidsplan, natuurbad Tynaarlo, stand van zaken MFA en voetbalvelden Van Wijk en      
                 Boerma);  
          -     20 oktober 2011 aan de fractie van D66, betreft schriftelijke vragen sluis Waterwijk Ter Borch; 
          -     21 oktober 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft verschillende vragen; 
          -     24 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft beantwoording aangehouden motie VVD raad  
                van 12 juli jl.; 
          -     24 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft Kranenburg Zuid; 
          -     25 oktober 2011 aan de gemeenteraad, betreft rapportage grotere projecten.        
          Informatie uit het college:          
          -   Evenementenbeleid gemeente Tynaarlo; 
          -   Jaarstukken 2011 Regio Groningen- Assen. 

   Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
   
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 28 oktober 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. 
  
17. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 20.40 uur de vergadering.  

           
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          22 november 2011. 
 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


