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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 4 december 2012, 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), R.R.M. Zuiker (GL), 
M.A. Engels- van Dijk (D66), A. Lubbers (PvdA), 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), F. Haisma (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen 
(LT), P. van Es (GB), J. Weering (GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij), J. Hoogenboom (CU), 
C.H. Kloos (LT) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
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 vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
dhr. Ali Akbar Allhbakhsh (Iran). 
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 gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 7A (Initiatiefvoorstel D66 fractie Tynaarlo, 
stresstest gemeente Tynaarlo) wordt aan de agenda toegevoegd, evenals een motie vreemd aan 
de agenda van de fractie van GroenLinks (raamovereenkomst verpakkingen). Deze motie wordt 
als agendapunt 13A in behandeling genomen.    
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 november 2012 en vaststellen 
van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt toe de raad 
op korte termijn te informeren over het besluit m.b.t. het Energiepark Vriezerbrug en de stand van 
zaken inzake de tijdelijke huisvesting van winkelvoorzieningen in de PBH (punten actielijst).   
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Baggerman (onrust bewoners 
inzake brief college oplossen rioolproblemen Tynaarlo) en dhr. Pieters (bureau BING vooraf 
advies vragen bij schorsingsprocedures). De vragen leiden tot de volgende toezeggingen van de 
zijde van het college. 
- Brief en wijze van benaderen inwoners dorp Tynaarlo wordt door college uitgezocht.    
- Na afronding onderzoek komt college terug op vraag van de heer Pieters.     
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.    

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

Agendapunt komt te vervallen.   
  
7A     Stresstest gemeente Tynaarlo (initiatiefvoorstel fractie D66) 
          Gevraagd Besluit: instemmen met het uitgangspunt om een stresstest voor de gemeente   
          Tynaarlo uit te laten voeren en daarvoor de kaders in de uitwerking aan het college van  
          burgemeester & wethouders mee te geven. 
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Besluit raad: Het voorstel wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. 
Voor stemmen de leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp  
Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering en Kloos. De overige leden stemmen tegen.   

 
7. Bestemmingsplan en plan-MER Buitengebied Tynaarlo 
          Gevraagd Besluit: Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en het ontwerpplan  
          MER vrij te geven voor ter inzage legging. 

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

8. Kredietaanvraag renovatie Zuidlaardervaart “T“ 
          Gevraagd besluit: Een krediet beschikbaar stellen van € 2.620.000.= (excl. BTW) voor de  
          renovatie van de Zuidlaardervaart. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Voor  
          het voorstel stemmen de leden: Wiersema, Zuiker, Lubbers, Kalk, Prins, Talens, Bolhuis, Haisma,  
          Meerman, Van der Meij, Hoogenboom en Rietkerk. De overige leden stemmen tegen, met de 
          volgende stemverklaringen:  

- VVD: niet eens met de wijze van financiering en een oneigenlijk gebruik van het rioleringsfonds; 
- Gemeentebelangen: niet eens met de wijze van financiering en een oneigenlijk gebruik van het 

rioleringsfonds; 
- D66: juridische onjuiste in het kader van art. 228a van de gemeentewet; 
- Leefbaar Tynaarlo; waterhuishouding is een plicht van het Waterschap; aan te brengen  

beschoeiing is te duur; 
- CDA en PvdA: stemmen in met het voorstel maar vinden investering aan de hoge kant  

 
9. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de 
standen van de post “onvoorzien 2012”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

10. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van 13 en 20 november 2012; 
          Verzonden brieven:  
          - 8 november 2012; aan GGD Drenthe, betreft: standpuntbepaling integrale jeugdgezondheids- 
            zorg Gemeente Tynaarlo; 

- 9 november 2012; aan de gemeenteraad, betreft: B&W- besluit inzake omvorming Attero tot 
  gemeentelijk bedrijf; 
- 14 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: gunning inzameling huishoudelijk afval voor 
  2013; 
- 15 november 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief gemeenteraad definitieve 
  subsidie VV Actief en afsluiten krediet; 
- 16 november 2012,aan de gemeenteraad, betreft: aanbieding tussenevaluatie kunst en  
  cultuurnota “De kunst van het verbreden en versterken 2010 – 2013”; 
- 20 november 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording van uw brief  
  van 5 november j.l. 
- 21 november 2012, aan de heer J.J.H. Kruijer, betreft: beantwoording mail 4 november 2012  
  betreffende straatwerk en verlichting plan Zuidoevers. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
11. Gemeenschappelijk regeling  

Meerschap Paterswolde: Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de 
openbare vergadering van 10 december 2012. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de vergaderstukken.    
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12. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 november 2012) 

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

13. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad kennis van de stukken in de leesmap.   
 
13A.   Motie GroenLinks (niet instemmen met raamovereenkomst verpakkingen) 
          Besluit raad: de motie wordt met 6 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. Voor  
          stemmen de leden Rietkerk, Zuiker, Meerman, Van der Meij, Hoogenboom en Kloos. De overige  
          leden stemmen tegen.  
 
14. Sluiting           

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

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
 
 
 


