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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 11 oktober 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 G.J. Wensink (CDA), A. M. 
Meerman (GL), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), H. Bolhuis (PvdA), A. Kalk (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.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), G. Pieters (VVD), 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). 
 
 
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 Kudryashova (Rusland).  
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. Met het oog op de bestuurscrisis in het college van 
burgemeester en wethouders worden de agendapunten die voor deze vergadering gepland staan 
verplaatst naar een volgende raadsvergadering. 
Vervolgens worden door de wethouders Kosmeijer en Hofstra verklaringen afgelegd over de 
ontstane bestuurscrisis binnen het college van burgemeester & wethouders.  
Het debat in de raad leidt tot het indienen van een motie door de fracties van de PvdA, de VVD, 
het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie met de volgende strekking: 
“De gemeenteraad van Tynaarlo, in vergadering bijee n op 11 oktober 2011; 
 overwegende dat de beraadslagingen helder hebben g emaakt dat een vruchtbare 
samenwerking   
 in het huidige college niet meer bereikt kan worde n; 
 spreekt uit dat alle wethouders hun portefeuille b eschikbaar dienen te stellen opdat er 
opnieuw 
 onderhandeld kan worden over de samenstelling van een nieuw college dat wel kan 
rekenen op 
 een vruchtbare samenwerking; 
 en geeft ter overweging mee om een extra (in)forma teur te benoemen; 
 en gaat over tot de orde van de dag”. 
De motie wordt met 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.      
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 september 2011, vaststellen van 
de actielijst  
Aangehouden; punt wordt behandeld in een volgende vergadering.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Kalk en Pieters, met de vraag aan het 
college om welwillend te zijn in de verzoeken van ondernemers om tijdens de Zuidlaardermarkt 
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geluidsboxen buiten hun etablissement te mogen plaatsen. De vragen leiden niet tot 
toezeggingen van de zijde 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. Kaders Afval en Reiniging 
          Gevraagd besluit:   Vaststellen kaders Afval en Reiniging. 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering 
 
8. Opstarten bestemmingsplanprocedure Noordeinde 9 Donderen 
          Gevraagd besluit:   Een bestemmingsplanprocedure opstarten voor het perceel Noordeinde 9 te  
          Donderen. 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering. 
 
9. Jaarrekening 2010 Stichting openbaar onderwijs Baasis 

Gevraagd besluit:  De jaarrekening 2010 van de Stichting openbaar onderwijs Baasis 
goedkeuren.  

          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering. 
                        
10. Instellen raadswerkgroep RO/Welstand  

Gevraagd besluit : De raadswerkgroep RO/Welstand instellen.   
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering.                        
  
11. Gewijzigde dekking kosten overbruggingskrediet Centrumplan Eelde  

Gevraagd besluit :  
1. Het besluit van 12 april 2011 inzake de dekking van het overbruggingskrediet Centrumplan 

Eelde intrekken. 
2. De dekking van het overbruggingskrediet van € 283.000 ten laste te brengen van de 

algemene reserve grote investeringen (Argi). 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering. 
                              
12. Tractieplan 2011/2021  

Gevraagd besluit :  
1.  Een krediet beschikbaar stellen van € 652.500,-- (excl. BTW) voor het aanschaffen van 

tractie, voortvloeiend uit het tractieplan 2011 - 2021.  
2.  De standaardtermijn van acht jaar variabel te maken passend bij het materieelstuk. 
3.  De opbrengst na verkoop van losse materieelstukken terug laten vloeien in de reserve 

mechanisatie buitendienst. 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering.                              
  
13. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit : De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennisnemen van de stand 
van de post ‘Onvoorzien 2011’.  

          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering                               
  
14. Informatie uit het presidium 

Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2010 (ter inzage) 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering                              
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15. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 20 en 27 september 2011; 
          (Verzonden) brieven: 
          -     16 september 2011 aan KPN Mobile, betreft bouwvergunning plaatsen vakwerkmast t.b.v.  
                 telecommunicatie;  
          -     19 september 2011 aan de raad, betreft ombuiging gesubsidieerde arbeid vanaf 2012;   
          -     19 september 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft Bed & Breakfastbeleid; 
          -     21 september 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft Onderwijs; 
          -     21 september 2011 aan de raad, betreft centrumplan Paterswolde; 
          -     21 september 2011 aan de VVD fractie, betreft beantwoording vragen niet bouwen MFA  
                Oudemolen;  
          -     23 september 2011 aan de raad, betreft concept- kadernota Sport; 
          -     27 september 2011 aan de raad, betreft uitnodiging discussieavond MFA Tynaarlo;  
          Informatie uit het college:  

- Beleidsbegroting 2012-2015 GGD. 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering                                 
 
16. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 september 2011). 

Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering                               
 

17. Gemeenschappelijke Regelingen 
-    Stukken Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde 29 september 2011  
Gevraagd besluit: aangehouden tot een volgende vergadering                               
 

18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: aangehouden tot een volgende vergadering                               
  
19. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.  

           
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          25 oktober 2011. 
 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


