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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 27 september 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), 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). 
 
Met kennisgeving afwezig: De heer C.H. Kloos (LT).   
 
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 gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.    
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 27 september 2011, vaststellen 
van de actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming worden de besluitenlijst en de actielijst conform vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de volgende leden: 

- dhr. Pieters: is er bij het college en bij de raadsfracties draagvlak voor de uitlatingen 
van wethouder Pek uit Haren m.b.t. een samenvoeging van de gemeenten Haren en 
Tynaarlo. 

- Dhr. Pieters: vernielingen aan de jongerenontmoetingsplek in Tynaarlo. 
           Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college. 

           
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- dhr. Dekker uit Zeegse, agendapunt 7, 
- mevr. Van Zuiden uit Vries, agendapunt 7.  

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7    
 

7        Bestemmingsplan “de Molenkamp” Zeegse 
Gevraagd besluit:  
1. De reactienota zienswijzen bestemmingsplan “de Molenkamp” Zeegse vaststellen. 
2. Het bestemmingsplan “de Molenkamp” Zeegse vaststellen. 
3. Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 
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Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen voor en 2 stemmen 
tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Zuiker en Meerman. De overige leden 
stemmen voor.   

 
8.       Continueren inzet combinatiefuncties 

Gevraagd besluit:  
1.  Instemmen met het in stand houden van de bestemmingsreserve combinatiefuncties 

(522000082) voor de periode 2012 t/m 2015. 
2.  De niet-bestede middelen vanuit de exploitatie combinatiefuncties (4210700) aan het eind 

van het jaar (t/m 2015) toevoegen aan de reserve combinatiefunctionarissen (522000082) 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 19 stemmen voor en 2 stemmen 
tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Van Es en Weering. De overige leden 
stemmen voor. Het college zegt toe dat rond dit project in 2013 een rapportage in de vorm van 
een tussentijdse evaluatie aan de gemeenteraad wordt overlegd. 
 

9. Instellen werkgeverscommissie griffier 
Gevraagd besluit: 
1. een werkgeverscommissie instellen; 
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; 

3. raadsleden benoemen tot voorzitter respectievelijk lid van de werkgevercommissie, voor de 
duur van de zittingsperiode van de raad; 

4.  de “Verordening werkgeverscommissie gemeente Tynaarlo” vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangehouden tot een volgende vergadering; een aantal vragen 
vanuit de raad worden nader uitgewerkt in het voorstel 

 
10. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 23 augustus, 30 augustus, 6 september en 13 september 2011; 
          (Verzonden) brieven: 

-   27 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft woonschepenlocatie 
Waterschapsloods;  

-   30 augustus 2011 aan de stichting Kringlooporganisatie Tynaarlo, betreft Werk naar 
Vermogen;   

-   30 augustus 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft Op weg naar werk; 
-   1 september 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft reactie op brief 28 juli 2011; 
- 13 september 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft voortgang 

haalbaarheidsonderzoek Aqualaren. 
          Informatie uit het college:  

- Concept beleidskader ‘Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente 
Tynaarlo; 

- Begroting 2012 en jaarstukken 2010 stichting Bibliotheek Tynaarlo; 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
11. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 8 september 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening van de 
ingekomen stukken besloten. 
 

12. Gemeenschappelijke Regelingen 
-     Stukken Algemene Ledenvergadering Vereniging van Drentse Gemeenten d.d. 9 september 

2011 



 
 

 

gemeente Tynaarlo 
3 

- Meerschap Paterswolde: agenda en bijbehorende stukken vergadering AB d.d. 3 oktober 
2011.  

Gevraagd besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken. 
 

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

 
  
14. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          11 oktober 2011. 
 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


