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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 3 april 2012, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA), G.K.C. Baggerman (VVD),  
H. Wiersema(CDA),  R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66),  alsmede de heren A. Kalk 
(PvdA), R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. 
van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), O.D. Rietkerk (GL),  A. M. Meerman (GL), C.H. Kloos (LT), 
R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), G.J. Wensink (CDA), P. van Es (GB), J. Weering 
(GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij) en J. Hoogenboom (CU) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA)  en J. E. 
de Graaf (CU) 
 
 
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 de dames Sarkisov (Azerbajdzjaan) en Chaupun(Thailand). 
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 21 februari 2012 en vaststellen van 
de actielijst  
De besluitenlijst van 20 maart 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij punt 12 wordt het gedeelte 
tussen de haakjes als volgt gewijzigd…(bij tussentijdse verkoop gedurende de looptijd van de 
woningen een gedeelte van de subsidie terug te vorderen)…. 
Aan de actielijst wordt een toezegging toegevoegd: Het college zegt de raad toe hem een 
overzichtslijst met herplantverplichtingen te zenden.   
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.   
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Blaauw van de Landelijke 
Woonbootorganisatie. 

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

Betreft spreekrecht bij agendapunt 8 (woonbotenbeleid).  
 
7. Groene Dorpenplan Gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: De inhoud van het Groene Dorpenplan Gemeente Tynaarlo vaststellen.    
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
          Het college zegt de raad toe om het zogeheten Rabobrinkje, uitgezonderd de sokkel van het  
          beeld Berend Botje, op de kaart blauw te markeren. 
  
8. Woonbotenbeleid  
          Gevraagd besluit: Desgewenst de discussie voeren.    

Besluit raad:  Bij de bespreking van dit agendapunt wordt een motie van de zijde van de fracties  
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  van Leefbaar Tynaarlo, VVD, Gemeentebelangen, D66 en Van der Meij ingediend met de 
  volgende strekking: 

            “De raad van de gemeente Tynaarlo; in vergadering bijeen op 3 april 2012;  
             overwegende/constaterende, dat: 
             Het vergunningenbeleid voor ligplaatsen van woonboten aan de gemeenteraad is. 
             Woonboten prima in een gemeente passen als Tynaarlo met veel uiteenlopende bouwvormen. 
             Draagt het college op onderzoek te starten naar mogelijke ligplaatsen met bij behorende  
             persoonlijke en overdraagbare ligplaats vergunningen. 
             En gaat over tot de orde van de dag” 
          De motie wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Voor de motie 
          stemmen de leden: Baggerman, Engels-van Dijk, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Pieters, Kloos,    
          Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en Weering. De overige leden stemmen tegen de motie.  
          Het college zegt de raad toe de motie op het onderdeel naar het onderzoeken van de  
          mogelijkheid van ligplaatsen met de bijbehorende persoonlijke en overdraagbare  
          ligplaatsvergunningen vanaf 2005 tot heden te willen starten en de uitkomsten daarvaan aan de  
          raad voor te leggen en in de tussentijd in redelijkheid, zorgvuldigheid en soepelheid met de  
          bewoner van de woonboot in de Zuidlaardervaart om te gaan.  
 
9. Beëdiging steunfractielid 
          Besluit raad: Mevr. N. Hofstra (VVD) uit Vries en de heer B. Van Zwol (CU) uit Zuidlaren leggen  
          in handen van de voorzitter respectievelijk de belofte en de eed af en zijn als zodanig beëdigd. 
  
10. Vaststelling verordening tot wijziging van de bouwverordening  
          Gevraagd besluit: De verordening tot wijziging van de bouwverordening vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overenkomstig het voorstel besloten 
 
11. Begroting 2012 Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit: 
          1.  De begroting 2012 van stichting openbaar onderwijs Baasis goedkeuren 
          2.  Kennis nemen van de verstuurde brief aan stichting Baasis, d.d. 13 maart 2012, waarin  
               stichting Baasis o.a. wordt verzocht het bestuur van Tynaarlo voor 1 juni 2012 een  
               meerjarenbegroting te presenteren.  
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Tegen  
          het voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van Mombergen. De overige leden  
          stemmen voor het voorstel. De heer Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming niet  
          aanwezig.   
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 13 maart, 20 maart 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -  6 maart 2012, aan de fractie van D66, betreft: schade vernielingen jaarwisseling; 
          -  6 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: kavelverkoop Zuidoevers; 
          -  8 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: haalbaarheidsonderzoek Aqualaren; 
          -  12 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Drents Plateau; 
          -  16 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: MFA Zeijen; 
          -  20 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: reserve riolering; 
          -  21 maart 2012, aan Eelde Paterswolde Zakelijk en OFGT, betreft: winkelontwikkelingen in  
             relatie tot Ter Borch; 
          -  21 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: procesplanning De Bronnen. 
          Informatie uit het college:  
          -   Projectcontract en startnotitie energiepark Vriezerbrug Zuid; 
          -   Milieujaarverslag 2011; 
          -   Jaarverslag rechtsbescherming Tynaarlo 2011; 
          -   Sociaal Jaarverslag 2011; 
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          -   Evaluatierapport jaarwisseling 2011-2012 gemeente Tynaarlo. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overenkomstig het voorstel besloten. Het  
          college zegt de raad toe, hem te informeren over de reacties van provincie en de inspectie op het  
          milieujaarverslag. Verder zegt het college toe de raad te zullen informeren over de conclusies uit 
          het energiepark Vriezerbrug. 
           
13. Ingekomen stukken  (bijgewerkt tot 23 maart 2012). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening besloten.   
 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
  
15. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.20 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          17 april 2012. 

 
 

 
De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
    

         
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


