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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 15 maart 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), G.B. Bomhof-  Ruijs 
(PvdA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL)  alsmede de heren A. Kalk (PvdA), 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), P.A. van Mombergen (LT), G. Pieters (VVD), G.J. Wensink 
(CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA), 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.      
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 1 maart 2011 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met dien verstande dat 
het college de toezegging doet binnen een week na de vergadering de raad te informeren over de 
stand van zaken m.b.t. de bouw van woningen op de locatie Van Wijk Boerma in Tynaarlo. 
(actiepunt raad 30 november 2011). 
 

4. Vragenrecht 
Van de mogelijkheid wordt door de heer Kraaijenbrink gebruik gemaakt (beantwoording brief dhr. 
Otter uit Zuidlaarderveen inzake zwembad Aqualaren te Zuidlaren). Naar aanleiding daarvan zegt 
het college toe alle briefschrijvers uiterlijk in week 14 bericht te zenden over de stand van zaken 
en behandeling van het voorstel. 
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- dhr. Lameris uit Zuidlaren, namens de stichting geluidarm Nederland, (agendapunt 7) 
- dhr. Timmer uit Paterswolde, toelichting burgerinitiatief. 

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

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7    
  
7. Verzoek van de Stichting Last van de Mast op grond van de Verordening Burgerinitiatief  
          Gevraagd besluit: De gevraagde discussie voeren. 
          Besluit raad: Naar aanleiding van de gevoerde discussie zegt het college toe het huidig   
          plaatsingsbeleid UMTS-masten uit 1999 tegen het licht te houden, nadat de bijeenkomt met  
          de plaatselijke politieke partijen tot het voeren van een maatschappelijke discussie hierover is  
          geweest. Ook richting de VNG zal de gemeente haar zorgen omtrent de stralingseffecten van de  
          UMTS-masten kenbaar maken. 
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8. Vaststelling Verordening Meedoenpremies 
Gevraagd besluit: De Verordening Meedoenpremies gemeente Tynaarlo 2011 vaststellen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
9. Begroting 2011 ICO GR il. 

Gevraagd besluit:  
          1.   De jaarrekening 2008, 2009 en de begroting 2011 van de GR ICO il. voor kennisgeving   
                aannemen; 

2.   akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de conceptbrief. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
              
10. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het bouwplan Tolhuisweg 49 

Midlaren                                               
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het herbouwen van  
          een schuur op het perceel Tolhuisweg 49 Midlaren.                                               
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
              
11. Herijking van de verordeningen ex. artikel 212 en 213 a van de Gemeentewet. (Financiële 

Verordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)                                               
          Gevraagd besluit: Vaststellen van:  
          1.  Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011;  
          2.  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Tynaarlo 2011. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
12. Afronding werkzaamheden raadswerkgroep Kaderbrief/ Planning & Control                                               
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van de afronding van de werkzaamheden van de 
          raadswerkgroep en de werkgroep in zijn samenstelling ontbinden. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
              
13. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 22 februari,1 maart 2011; 
          Verzonden brieven: 
          -     16 februari 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft groene vlakken wegdek Zeegse; 
          -     17 februari 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: RTV Drenthe en uitspraak  
                 Raad van State; 

- 17 februari 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Voornemen privatisering 
zwembad Aqualaren; 

- 23 februari 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Eisenbroeken; 
- 23 februari 2011 aan de heer A. Meijer te Steenbergen, betreft: Realisatie landgoed het 

Hoogeveld te donderen; 
- 23 februari 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Groenvoorziening De Fledders; 
- 25 februari 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Insteekhavens 

beeldkwaliteitplan Waterwijk; 
- 2 maart 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Overzicht inhuur derden 2010; 
- 3 maart 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Verschillende gemeentelijke 

tarieven; 
- 3 maart 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: bestemmingsplan Groningen 

Airport Eelde baanverlenging; 
- 3 maart 2011 aan de leden van de gemeenteraad, betreft: Terugbetaling subsidie NIC. 
Informatie college over (ter inzage):  

          -     Intern controleplan 2011; 
          -     Vereenvoudiging tussentijdse bestuursrapportages. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
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14. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 4 maart 2011). 

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

15. Gemeenschappelijke Regelingen 
          -    Vergaderstukken voor de openbare vergadering op 7 maart 2011 van het Algemeen Bestuur 
               van het “Meerschap Paterswolde”. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken. 
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap.  
 
17. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          29 maart 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


