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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 13 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), N.T. Heikamp (VVD), H. Bolhuis (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), P.A. van Mombergen (LT), C.H. 
Kloos (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: J.J. van Heukelum (VVD) en  A. Kalk (PvdA) 
Zonder kennisgeving afwezig: de heer R. Kraaijenbrink (LT), 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : Mevrouw B. Slofstra 
 
 
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 12 juli 2011, vaststellen van de 
actielijst  
Deze worden vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de volgende leden: 
- Dhr.Rietkerk met betrekkin g tot de comunicatie van de gemeente over de problement met de 

beveiliging van de digitale dienstverlening vanwege de problemen bij Diginotar 
- Dhr. Wensink met betrekking tot de leges voor Identiteitsbewijzen en  
- Dhr. Pieters over de wijze waarop wethouder Kosmeijer zich heeft uitgelaten in de pers over 

de besluitvorming van de gemeenteraad. 
De vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college. 
           

5. Spreekrecht 
Hiervan is 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. Concept Welstandsnota 2011 (overgekomen uit de raad van 21 juni jl.) 

Na discussie in eerste termijn en schorsing voor beraad heeft het college dit agendapunt 
teruggetrokken. Er zal vanuit de raad met ambtelijke ondersteuning een werkgroep worden 
geformeerd die naast de ruimtelijke procedures ook de kaders voor het welstandsbeleid gaan 
vormgeven 
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8. Controleprotocol Jaarrekening 2011 
          Gevraagd besluit: Het controleprotocol jaarrekening 2011 vaststellen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de 
stemverklaring van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat zij een goedkeuringstolerantie van 3% te 
hoog te vinden. 

 
9. Verlening ontslag op eigen verzoek, de heer Van der Tuuk, plaatsvervangend Ombudsman 

Tynaarlo 
Gevraagd besluit: De heer Van der Tuuk op eigen verzoek ontslag verlenen per 20 april 2011.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
10. Voorontwerp- bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’ 
          Gevraagd besluit:   

1.      Instemmen met inspraaknotitie voorontwerp- bestemmingsplan “Tienelsweg 33b in  
Zuidlaren”; 

2.      Het ontwerp-bestemmingsplan “Tienelsweg 33b in Zuidlaren” ter inzage leggen t.b.v. de 
vaststelling. 

         Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11. Ontwerpbestemmingsplan "Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries"  

Gevraagd besluit: 
1.   Instemmen met de Nota inspraak- en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan  
      appartementencomplex Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries; 
2. het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries” 

vaststellen en ter inzage leggen. 
Het erratum dat is aangeleverd moet als wijziging van de tekst van de Nota inspraak- en 
overlegreacties worden gelezen en de tekst moet aldus worden vastgesteld. 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 4 tegen. De heren Kloos 
en Mombergen van Leefbaar Tynaarlo en mevrouw Engels- Van Dijk en de heer Van der Meij van 
D66 stemmen tegen. 

.   
12. Ontwerpbestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Instemmen met de Nota beantwoording inspraakreacties AOC Terra Eelde”; 
          2.   instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde”; 
          3.   burgemeester en wethouders opdragen de bestemmingsplanprocedure te starten. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13. Bekostigingsbesluiten aanleg riolering buitengebied 

Gevraagd besluit: Vaststellen van de bekostigingsbesluiten riolering buitengebied, clusters 2 en 
14 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met de 
stemverklaring van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat zij tegen het heffen van Baatbelasting 
zijn. 

 
14. Voorwaarde bij afkoopsom VV Actief 
          Gevraagd besluit: De gestelde voorwaarde “om de totale afkoopsom Actief, zijnde € 273.445,- 
          intact te laten ten behoeve van het structurele veldonderhoud” te laten vervallen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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15. Verplaatsing agrarisch bedrijf Siegers en ruimte voor ruimteregeling 
          Gevraagd besluit:  

1.    Medewerking verlenen aan de verplaatsing van het agrarisch bedrijf van de familie Siegers 
aan de Norgerweg nabij 202 te Donderen; 

2.    onder voorwaarden medewerking verlenen aan de Ruimte voor Ruimte Regeling voor de 
realisatie van een  woning op het perceel aan de Noordeinde te Donderen; 

3.    voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
16. 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                            
  
17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 5 juli, 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augustus,16 augustus, 2011; 
          (Verzonden) brieven: 
          -   1 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Collegeprogramma; 
          -   4 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Klanttevredenheid cliënten WMO 2010 individuele  
              voorzieningen;   
          -   7 juli 2011 aan de heer J. Otter, betreft: E-mails van 26 en 27 mei, brief van 30 mei 2011; 
          -   7 juli 2011 aan de heer H. Raat en mevrouw L. Lennarts, betreft: Zuidoevers; 
          -   7 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft:subsidie voor het jeugdvoetbalkamp op 

het SVT terrein in Tynaarlo;     
          -   13 juli 2011 aan Werkende Moeders t.a.v. mevrouw Winsemius, betreft: Brief m.b.t. kwaliteit  
              kinderopvang; 
          -   13 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Tussentijds informeren peuterspeelzaalwerk/  
              kinderopvang/ peuteropvang; 
              14 juli 2011 aan de fractie van de VVD, betreft: Herontwikkelmogelijkheden vrijkomende 

locaties in relatie tot centrumplanontwikkeling Vries;             
          -   15 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Begrenzing Koningsas; 
          -   15 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Uitleg m² recreatiewoningen i.r.t.  
              plan ‘de Molenkamp’; 
          -   15 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Massale bomenkap de Groeve; 
          -   19 juli 2011 aan de fractie van de VVD, betreft: Ruimte voor Ruimte; 
          -   19 juli 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Aanvullende vragen; 
          -   21 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Afronding vervreemding aandelen Essent; 
          -   21 juli 2011 aan de gemeenteraad, betreft: (tijdelijke) Huisvesting AH supermarkt in voorste  
              hallen PBH complex; 
          -   4 augustus 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Zuidoevers, vragen en 

aanbevelingen; 
          -   10 augustus 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Reactie op uw brief; 
          -   25 augustus 20011 aam de gemeenteraad, betreft: Voortgang beleidskader harmonisatie  
              peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 
          Informatie uit het college: 
          -   Evenementenkalender (september  - december 2011). 
          Besluit raad:   Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 augustus 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken.   
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19. Gemeenschappelijke Regelingen 

-     Recreatieschap Drenthe 
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de ter inzage liggende stukken. 
(verslag AB vergadering 11 mei 2011 Recreatieschap Drenthe)  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken  
 

20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
   
21. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.         
                
.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          27 september 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


