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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 21 februari 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), L.M. Kremers (CDA), H.H. Assies (GL) en J. E. 
de Graaf (CU) 
 
Met kennisgeving afwezig:  
 
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 gewijzigde agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 februari 2012 en vaststellen van 
de actielijst  
De besluitenlijst van 7 februari 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij het vragenrecht (punt 4) zijn 
vragen gesteld door de leden Kloos (bouwplan Nagtegaalstraat Vries), Pieters (afboeking De 
Bronnen Vries en afval JOP Tynaarlo), Hoogenboom (bomenkap Lageweg Zuidlaren) en Engels 
(klacht fietspad Legroweg Paterswolde).  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Engels-van Dijk (initiatief van groep 
recreatieondernemers m.b.t. het initiatief  “Kop van Drenthe” en de mogelijkheid om inkomsten uit 
de toeristenbelasting daarvoor in te zetten), Pieters (beleid afvalverwijdering JOP Tynaarlo),  
Bolhuis (wijziging statuten Meerschap Paterswolde inzake vertegenwoordiging raadsleden) en  
Kalk (menselijke aspecten verzoek dhr. Niewold, woonbooteigenaar Zuidlaren) De vragen leiden 
niet tot toezeggingen van de zijde van het college.  
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 
- mevr. Vrijhof uit Vries namens het cliëntenplatform WWB-WSW-WIJ.  

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

Punt wordt behandeld bij agendapunt nr. 11.  
 
7. Vaststelling bestemmingsplan Parallelweg 9 Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan Parallelweg 9 te Tynaarlo gewijzigd vaststellen 

     Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten      
         
8. Vaststelling bestemmingsplan Groningerweg 86-88 Eelderwolde 
          Gevraagd besluit: 
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           1.   Het bestemmingsplan “Groningerweg 86-88 te Eelderwolde” bestaande uit de geometrisch  
                 bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand NL.IMRO.1730.BPGroningerweg 
                 8688-0301 met de bijbehorende bestanden digitaal ongewijzigd vaststellen; 
           2.   De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan 
                 ‘Groningerweg 86-88 te Eelderwolde’ ongewijzigd vaststellen; 
           3.   Geen exploitatieplan vaststellen.  
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten   
 
9. Vaststelling bestemmingsplan Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 Vries 
          Gevraagd besluit:    
          1.   De zienswijzennota ‘Bestemmingsplan Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te  
                Vries vaststellen. 
          2.   Het bestemmingsplan ‘Appartementencomplex Tynaarlosestraat 21-27 te Vries’ vaststellen. 
          3.   Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fracties van  
          Leefbaar Tynaarlo en D66 leggen stemverklaringen af. De fractie van Leefbaar Tynaarlo zegt  
          voorstander te zijn van de bouw van huurwoningen, maar tegenstander te zijn van de bouw van  
          koopappartementen en van een bouwhoogte van 4 bouwlagen. De fractie  
          van D66 geeft aan tegen een bouwhoogte van 4 bouwlagen te zijn.                                             
                      
10. Benoeming interim bestuursleden stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit: Met ingang van direct benoemen tot lid van het interim bestuur van stichting  
          openbaar onderwijs Baasis:  
          -   de heer C. Bruinsma 
          -   de heer G. Evenhuis 
          -   de heer F. Kroon 
          -   de heer G.J. Udding 
          -   de heer J. Wibier 
         Besluit raad: De raad besluit conform het voorstel; bij acclamatie worden de heren  C.  
         Bruinsma, G. Evenhuis, F. Kroon, G.J. Udding en J. Wibier benoemd. 
         Tijdens de beraadslagingen en de stemming was raadslid Weering afwezig. 
         Het college zegt de raad toe om te bezien of de gemeente Tynaarlo ook kan deelnemen aan de  
         Onderwijsmonitor Drenthe. Ook zegt het college toe bij voorbereiding van de besluitvorming  
         naar een nieuw bestuursmodel, rekening te zullen houden met de benoeming van vrouwen in het  
         bestuur en naar de gewenste schaalgrootte van de stichting. 
       
11. Vaststelling verordeningen naar aanleiding van wetswijzigingen Wet werk en bijstand (Wwb) 2012  
          Gevraagd besluit: Vaststellen van de volgende vier verordeningen: 
           -   Toeslagenverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 
           -   Afstemmingsverordening Wwb gemeente Tynaarlo 2012 
           -   Meedoenverordening gemeente Tynaarlo 2012  
           -   Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          toe aan bureau Hefpunt mee te geven dat dit bureau bij de invoerdeing rekening houdt met  
          zogeheten schrijnende gevallen.   
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 31 januari, 7 februari 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   1 september 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: reactie brief d.d. 28 juli 2011  
               n.a.v. vragen over beantwoording omgeving- en bouwvergunningen; 
          -   1 februari 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: collectieve   
               ziektekostenverzekering.  
          Informatie uit het college: 
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          -   31 januari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: notitie ‘Actuele situatie stichting Baasis’; 
          -   Collegeprogramma 2012-2014: ”Samen investeren in de toekomst”. 
          -   7 februari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: voortgang vorming regionale uitvoeringsdienst.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
           
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 10 februari 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 21.35 uur de vergadering.  

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          20 maart 2012. 
 
  
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


