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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 12 april 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, aanwezig tot en met punt 8), H. Wiersema 
(CDA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL)  alsmede de heren A. Kalk (PvdA, aanwezig 
toten met punt 8), P.A. van Mombergen (LT), 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), G. Pieters 
(VVD), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA) 
 
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  

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. Naar aanleiding van de vergadering van het presidium 
wordt, in verband met de Pinkstervakantie in het basisonderwijs, de raadsvergadering van 14 juni 
2011, verplaatst naar 21 juni 2011.       
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 22 maart 2011 en 29 maart 2011 
en vaststellen actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 

4. Vragenrecht 
Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de leden 
- Wensink en  
- Pieters 

          De vragen m.b.t. financieringsproblemen bij de MFA’s in Eelde-Paterswolde leiden van de kant  
          van het college niet tot de toezeggingen.  

 
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- mevr. Oosting, namens de stichting Aqualaren uit Zuidlaren. 
- dhr. Brals, namens sportvereniging Ritola uit Zuidlaren. 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7.   
  
7.      Bezuinigingen subtropisch zwemparadijs Aqualaren  
         Gevraagd besluit:  

1. Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het 
behoud van een  voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en eventueel 
zwemverenigingen voor een maximaal structureel bedrag van totaal € 200.000;  

2. bezuiniging van € 553.571(structurele uitgaven 2011) per 1 januari 2013 op Aqualaren 
inboeken dan wel zoveel eerder als later dan uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren komt;  

         3.   bij gebleken haalbaarheid van het in stand houden van een voorziening voor € 200.000 deze in  
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               mindering brengen op de in te boeken bezuiniging; 
         4.   afzien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende middelen        
               inboeken als bezuiniging vanaf 2011. 
         Besluit raad: Na de gehouden discussie wordt door de fractie van de ChristenUnie een  
         amendement ingediend. Dit amendement wordt ondersteund door de fracties van de PvdA,  
         GroenLinks, VVD en het CDA een amendement ingediend met de volgende strekking: 
         1.   Een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en alternatieven voor het  
               behoud van een voorziening voor les zwemmen, doelgroepenuren en zwemverenigingen.  
               Het streven daarbij is zo een voorziening te realiseren met een structurele bijdrage van ca.  
               € 200.000. 

   2.  Een bezuiniging die bij slagen van dat haalbaarheidsonderzoek gerealiseerd wordt op 
        Aqualaren in te boeken. Vooralsnog wordt volstaan met p.m. vermelding. Op die bezuiniging  
        wordt het bedrag van de structurele bijdrage als bedoeld onder 1. in mindering gebracht. 

 3.  Vooralsnog af te zien van renovatie van Aqualaren en de hieruit voortvloeiende vrij vallende  
      middelen in te boeken als bezuiniging vanaf 2011. 
 Na hoofdelijke stemming wordt dit amendement met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen   
 aangenomen.  

          De leden Engels- van Dijk, Van Mombergen, Van der Meij, Van Es, Kloos, Kraaijenbrink en    
          Weering stemmen tegen; de overige leden stemmen voor het amendement.  
 
 8.      Ontwikkelingen begrotingsresultaat 2011-2016 
          Gevraagd besluit:  

1. Kennisnemen van het structureel begrotingsresultaat 2012 – 2016; 
2. kennisnemen van het verloop van de Algemene Reserve Grote Investeringen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
          Het college zegt de raad toe dat onderzocht wordt in hoeverre met een andere werkwijze voor  
          zowel het aanleveren door de aanvrager als het  controleren door de gemeente van  
          constructieberekeningen bij bouwvergunningen door 1 gecertificeerd bedrijf kan plaatsvinden. 
 
9        Overbruggingskrediet Centrumplan Eelde 
          Gevraagd besluit:   
          1. Kennis nemen van de huidige stand van zaken Centrumplan Eelde; 
          2. een overbruggingskrediet beschikbaar stellen van € 283.000,- en de kosten ten laste brengen   
              aan het grondbedrijf ; 
          3. de ISV aanvraag (€ 500.000,-) voor subsidie inzetten voor de projectfinanciering; 
          4. dit overbruggingskrediet geheel terug storten nadat de ISV- bijdrage is ontvangen; 
          5. het college opdracht geven om de benodigde planologische procedures op te starten; 
          6. oormerken van een bedrag van € 1.565.000,- uit het rioleringsfonds voor het centrumplan; 
          7. Gedeputeerde Staten van Drenthe in kennis stellen van het raadsbesluit. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de  
          stemverklaring van de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat men niet instemt met punt 6  
          van het gevraagde besluit. 
 
10      Kredietvoorstel gemeentelijke investeringsopgave wijkvernieuwing Nieuwe Akkers te Paterswolde  
          Gevraagd besluit:    
          1.  Kennis nemen van het wijkvernieuwingsplan en uitvoeringsakkoord; 
          2.  een krediet beschikbaar stellen van € 1.722.673,- te dekken uit: 

• € 1.023.268,- vanuit het GRP; 
• €    181.000,- inbreng vanuit opbrengst gemeentegrond; 
• €    300.000,- ISV 3 bijdrage provincie Drenthe en het resterende bedrag groot  
• € 218,405,- in principe ten laste  brengen van de ARGI (incidenteel nieuw beleid 2013) of 

wanneer deze middelen ontoereikend zijn onderzoeken of deze ten laste kunnen worden 
gebracht van de Algemene Reserve van het Grondbedrijf;  

          3. Gedeputeerde Staten van Drenthe in kennis stellen van het raadsbesluit. 
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de  
          stemverklaring van de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat men niet instemt met punt 1  
          van het gevraagde besluit. 
             
11. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de post ‘Onvoorzien 2011’ 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijst van 22 maart 2011, 29 maart 2011; 
          Verzonden brieven: 
          -   18 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Ontwikkelingen grens Haren/ Tynaarlo; 

-   22 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Voorstel college met betrekking tot bezuiniging   
    Aqualaren;  
-   22 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Waterschapslocatie De Groeve; 
-   22 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Afvalinzameling; 
-   24 maart 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Onderwijs; 
-   24 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Samenwerking Hefpunt in het kader van de    
    kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelasting; 
-   24 maart 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Eikenprocessierups; 
-   24 maart 2011, aan de recreatiebaden gemeente Tynaarlo, betreft: Subtropisch zwemparadijs  
    Aqualaren te Zuidlaren; 
-   24 maart 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Subtropisch zwemparadijs  
    Aqualaren te Zuidlaren; 
-   24 maart 2011, aan de heer J. Otter te Zuidlaarderveen, betreft: Subtropisch zwemparadijs  
    Aqualaren te Zuidlaren; 
-   24 maart 2011, aan de gemeenteraad, betreft: Tussentijds informeren over beleidskader    
    peuteropvang; 
-   29 maart 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft besloten vergadering;  
-   30 maart 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft peuterspeelzaal ’t Borchje te 
Schipborg. 
Informatie college over (ter inzage) 
-   Voorontwerp bestemmingsplan “Rotonde Meerweg Paterswolde- Haren”; 
-   Jaarverslag rechtsbescherming gemeente Tynaarlo 2010; 
-   Stand van zaken afvalinzameling; 
-   Voortgangsrapportage en evaluatie millenniumcampagne.  
  

13.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 1 april 2011). 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
14.     Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
  
15.     Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.35 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          26 april 2011. 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


