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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 22 mei 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) 
 
Met kennisgeving afwezig: De heer F.A. van Zuilen (burgemeester/voorzitter); de heer J.L. de Jong 
(griffier)  
 
Voorzitter : De heer R. Prins (plaatsvervanger)  
Griffier : Mevrouw B. Slofstra (plaatsvervanger) 
 
 
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 8 mei 2012 en vaststellen van de 
actielijst  
De besluitenlijst van 8 mei  2012 wordt gewijzigd vastgesteld; Bij punt 3 op blz 1 wordt de 
opgenomen gewijzigde zinsnede “minmaal agrarisch bouwblok met een oppervlakte” opnieuw 
gewijzigd. Dit wordt: “Een agrarisch bouwblok met een minimale oppervlakte” . Hiermee wordt 
punt 7 van het verslag van 17 april opnieuw gewijzigd.      
 

4. Vragenrecht 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.   
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Delsman van “Bezorgd Vries” 
bij agendapunt 10 Herijking project De Bronnen. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft spreekrecht bij agendapunt 10 (Herijking project De Bronnen)  
 
7. Afstemming woningbouw in de regio Groningen- Assen (overgekomen uit de raad van 8 mei 

2012)   
       Gevraagd besluit: Instemmen instemmen met de regionale woningbouwafspraken van 24 

februari 2012  
          conform de notitie “regionale woningbouwprogrammering” van de regio Groningen- Assen en de 

daarbij  horende afspraken van 24 februari 2012.  
          Besluit raad:  Het voorstel wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 1 tegen. De heer Van 

Mombergen van Leefbaar Tynaarlo stemde tegen. De heer Kloos van Leefbaar Tynaarlo legt een 
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stemverklaring af. Hij geeft aan voor dit voorstel te zijn maar met de kanttekening dat hij tegen de 
realisering van de wijk De Bronnen in Vries is. 

 
8. Aanpassingen aan het gemeentehuis (overgekomen uit de raad van 8 mei 2012)  
          Gevraagd besluit :Een krediet van € 401.000 beschikbaar stellen voor het aanpassen van het  
          gemeentehuis om de organisatieontwikkelingen, ten dienste van de burgers faciliteren en de 

hieruit voortkomende structurele last, ad € 44.778,- dekken uit de bedrijfsvoering. 
          Besluit raad: Aangehouden. Het voorstel zal voor een volgende raadsvergadering opnieuw 

geagendeerd worden. De stukken zullen hierbij opnieuw ter inzage worden gelegd en technische 
vragen kunnen voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk worden gesteld.    

 
9. Jaarrekening 2011 

Door de heer Hoogenboom van de Christenunie wordt bij de behandeling van dit agendapunt een 
motie ingediend. De motie betreft het feit dat er ook in de jaar rekening 2011 sprake is van een 
relatief omvangrijke overheveling van mee te nemen gelden. In de motie wordt het college 
verzocht de oorzaken van de overhevelingen te analyseren en daarover te rapporteren aan de 
raad. 
De motie wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De heren Kraaijenbrink 
en Van Mombergen van Leefbaar Tynaarlo stemden tegen. De overige leden stemden voor. Het 
lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. Het college zegt de raad toe deze motie uit te voeren. 
Naar aanleiding van vragen bij de nabetaling door het college in verband met de aankoop van 
een pand in het centrum van Vries zegt het college toe de raad vertrouwelijk te informeren.   
Gevraagd besluit :  
1.   Het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. Het college zegt de raad toe jaarlijks een tussentijdse 
rapportage van het OBT aan de raad te zenden.  
2.   Akkoord gaan met de bestemming van het resultaat. 
Besluit raad: De stemmingsuitslag is 11 tegen 11. Dit betekent dat de stemmen staken. Het 
voorstel zal in de volgende vergadering opnieuw op de agenda worden geplaatst. Het lid Kalk is 
afwezig tijdens deze stemming. De heer Pieters geeft een stemverklaring. Hij zou alleen met het 
voorstel kunnen instemmen als de nummers 4,6,7,8 en 10 naar de Arca gaan. De fracties van 
Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en D66 sluiten zich hier bij aan.  
3.  Kennisnemen van de jaarrekening 2011 van het Ontwikkelbedrijf 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
4.   Vaststellen van de exploitaties Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen,  
 Ter  Borch, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug en Groote Veen 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De 
fracties van VVD, Leefbaar Tynaarlo en D66 stemden tegen. De overige leden stemden voor het 
voorstel. Het lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
5. Kennisnemen van de second-opinion exploitatie Ter Borch; 
Besluit raad: Het voorstel is aangnomen met 15 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De fracties 
van VVD en D66 en de heer Kloos van Leefbaar Tynaarlo stemden tegen. De overige leden 
stemden voor. Het lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
6.   Openen nieuwe complexen voor :   - Gronden Broekveldt 
                                                              -  Gronden De Bronnen te ontwikkelen na 2025; 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De 
fracties van Leefbaar Tynaarlo, VVD en D66 stemden tegen. De overige leden stemden voor. Het 
lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
De heer Van Es legde een stemverklaring af. Hij gaf aan tegen het project De Bronnen te zijn. 
7.   Instemmen met de vrijval voorziening afwaardering gronden complex Tienelswolde; 
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Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De 
fracties van Leefbaar Tynaarlo, VVD en D66 stemden tegen. De overige leden stemden voor. Het 
lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
8.   Instemmen met het instellen voorziening afwaardering gronden complex Loopstukken 2e fase. 
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De 
fracties van Leefbaar Tynaarlo, VVD en D66 stemden tegen. De overige leden stemden voor. Het 
lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. Het lid Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 

 
10. Herijking project De Bronnen “T”  
          Gevraagd besluit :  

• De notitie “Herijking bestuurlijke opdracht De Bronnen en voorstel voor verdere planproces” 
vaststellen; 

• Het geactualiseerde Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor De Bronnen vaststellen; 
• Een vervolgkrediet van € 1.100.000,- voor de verdere planontwikkeling (t/m vaststelling 

bestemmingsplan) van de nieuwe woonwijk De Bronnen beschikbaar stellen; 
• Het negatieve resultaat in de verkennende grondexploitaties ten bedrage van € 865.931,- ten 

laste brengen onder voorzieningen. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming worden 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen het  
          besluit uitgebracht. Voor het besluit stemmen de leden: Bomhof-Ruijs, Wiersema,  
          Zuiker, Kalk, Prins, Talens, Bolhuis, Rietkerk, Meerman, Wensink, Van der Meij en  
          Hoogenboom. De leden Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum,  
          Heikamp, Kloos, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en Weering stemmen tegen  
          het besluit. Het besluit is daarmee aan aangenomen. 
 
 
  
AKKOORD/ KORT BESPREKEN 

 
11. Voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 Paterswolde 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Burgemeester J.G. Legroweg 3 te 

Paterswolde en dit plan vrijgeven voor de gemeentelijke inspraakprocedure. 
2.  Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen omdat het kostenverhaal anderszins 

is  verzekerd.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
 

12. Verklaring van geen bedenkingen voor de Burgemeester J.G. Legroweg 98 H Eelde 
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van een 
overkapping bij een tankstation op het perceel Burgemeester J.G. Legroweg 98H te Eelde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 

 
13. Planologische procedure voor afwijking van het geldende bestemmingsplan voor aanleg van een 

nieuwe weg binnen de woningbouwlocatie Oude Tolweg 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de afwijking van het   

‘Bestemmingsplan Zuid-es, uitwerking 1:Oude Tolweg zuid,  ten behoeve van de aanleg van een 
weg binnen de woningbouwlocatie Oude Tolweg te Zuidlaren. 
Besluit raad: Aangehouden 
 

14. Ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Culturele Ontwikkeling (ICO)  
          Gevraagd besluit : Instemmen met de ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling ICO.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid   
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
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15. Begroting 2013 Meerschap Paterswolde  

Gevraagd besluit:  Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2013 van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
 

16. Begroting 2013 Recreatieschap Drenthe  
Gevraagd besluit:  Naar voren brengen van wensen en opvattingen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2013 van het Recreatieschap Drenthe. 
Besluit raad: Aangehouden 
 

17. Pilot budgetbeheer Nieuw Stijl (GKB) 
Gevraagd besluit:  Aangehouden 
Een krediet van € 24.000,- beschikbaar stellen ten laste van de reserve participatie.  
Besluit raad: Aangehouden 

 
18. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de post ‘Onvoorzien 2012’. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 
 

19. Verslagen werkzaamheden raadswerkgroep RO/ Welstand  
Gevraagd besluit: Kennis nemen van de verslagen van de raadswerkgroep RO/ Welstand 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 

 
20. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 1 mei, 8 mei 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   27 april 2012, aan de fractie van de VVD, betreft: vragen voortgang/ toezeggingen over rapport  
              rekenkamercommissie uit 2009; 
          -   27 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: herontwikkeling voorzijde PBH; 
          Informatie uit het college: 
          -  Discussienota Scholenbestand Baasis 2015; 
          -  Besluit: opleggen last onder dwangsom “bouwen zonder vergunning”; 
            Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 

Toegezegd wordt dat de brief van 27 april 2012 betreffende de herontwikkeling voorzijde PBH 
voor de vergadering van 19 juni opnieuw op de agenda, onder informatie uit het college, geplaatst 
zal worden.  

 
21. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 11 mei 2012). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 

 
22. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het lid 
Kalk is afwezig tijdens deze stemming. 

  
23. Sluiting 

Om 24.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


