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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 6 november 2012, 14.00 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 afwezig bij punt 8), 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),   A. M. Meerman (GL), 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), 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  

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. Voorts geeft de 
voorzitter aan dat de heer Kalk het fractievoorzitterschap van de PvdA overgedragen heeft aan de 
heer Talens. De heer Talens neemt binnen het presidium ook de plaats in van de heer Prins. 
ingang van 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 9 oktober 2012 en vaststellen van 
de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
           

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

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

Dit agendapunt komt te vervallen.   
  
7. Kadernota “Integraal Accommodatiebeleid IAB: een brug naar de toekomst!?!” (besluitvormend) 
          Gevraagd besluit:   
          -  De kadernota “Integraal Accommodatiebeleid” vaststellen; 
          -  De in het adviesscenario opgenomen investeringsvoorstellen nader uitwerken en in  
             deelvoorstellen voorleggen aan de raad; 
          -  De uitvoering van de deelvoorstellen (dus exclusief Tynaarlo en 2e en 3e MFA in Zuidlaren) de 
             komende 40 jaar plaats laten vinden binnen de door de raad toegekende financiële ruimte; 
          -  De raad twee keer per jaar informeren over de (financiële) stand van zaken en voortgang  
             rondom de uitvoering van het IAB in het algemeen en van de afzonderlijke deelprojecten in het  
             bijzonder. 
          Besluit raad:   
          Tijdens de beraadslagingen en besluitvorming van dit voorstel zijn de leden Prins en Weering  
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           afwezig. 
           Tegen het voorstel worden 2 amendementen en 2 moties ingediend. 
          Amendment 1, ingediend door de fracties van D66, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en  
           VVD, strekkende om de nieuwbouw van een school in Tynaarlo mee te nemen in het  
           voorliggende IAB en uit te voeren binnen het financieel kader en budget van het momenteel  
           voorliggende IAB. Als gevolg van deze tekstwijziging dienen verder alle tekstpassages hierop  
           betrekking hebbende eveneens aangepast te worden, zoals onder andere pagina’s 11, 46 en 48  
           en verder. Het amendement wordt met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen  
           verworpen. Voor dit amendement stemmen de leden Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters,  
           Onur, Van Heukelum, Heikamp,  Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en Kloos. De overige  
           leden stemmen tegen het amendement. 
           Amendement 2, ingediend door de fracties van D66, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en 
           VVD, strekkende om de MFA Vries (gereed 2016) op een nader te bepalen locatie: OBS De  
           Vijverstee, CBS De Holtenhoek, Buitenschoolse opvang, jongerenruimte en gymzaal en onder  
           andere de tekst op pagina 40. (10.2.2.) hier op aan te passen, evenals de passage waarin wordt  
           verwezen naar een locatie. Het amendement wordt met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen  
           verworpen. Voor dit amendement stemmen de leden Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters,  
           Onur, Van Heukelum, Heikamp,  Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en Kloos. De overige 
           leden stemmen tegen het amendement. 
           Motie 1, ingediend door de fracties van D66, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo en 
           VVD, strekkende om het college op te dragen de dorpshuizen in het IAB op te nemen.   
           Onderhoud, nieuwbouw, renovatie etc. te bekostigen uit het gereserveerde bedrag voor IAB  
           beleid. Het bedrag oorspronkelijk bestemd voor dorpshuizen vrij te spelen. De motie wordt met 
          10 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen. Voor deze motie stemmen de leden    
           Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van 
           Mombergen, Van Es en Kloos. De overige leden stemmen tegen de motie. 
           Motie 2, ingediend door de fractie van de PvdA, strekkende om in geval van cofinanciering in het  
           proces van fondswerving te zijner tijd ook als gemeente een bijdrage te leveren voor een alsdan  
           nader te bepalen bedrag. De motie wordt met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
           aangenomen. Voor deze motie stemmen de leden Wiersema, Zuiker, Lubbers, Kalk,  Talens, 
           Bolhuis, Meerman, Wensink, Van der Meij, Hoogenboom en Rietkerk. De overige leden stemmen  
           tegen. 
           Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met  11 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
           aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden Wiersema, Zuiker, Lubbers, Kalk,  Talens, 
           Bolhuis, Meerman, Wensink, Van der Meij, Hoogenboom en Rietkerk. De overige leden stemmen  
           tegen. 
 
8. Procedure behandeling Najaarsnota 2012 en programmabegroting 2013 
          Gevraagd besluit:  Procedure hanteren conform voorstel. 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De leden Kloos, Van  
          Mombergen en Kraaijenbrink zijn tegen het voorstel. De overige 19 leden zijn voor het voorstel.  
          De heer Kalk is tijdens de beraadslaging en stemming over dit voorstel afwezig. 
 
9. Najaarsbrief 2012 “T”  

Gevraagd besluit:  
          1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per  

 1 september 2012. 
          2. Het incidenteel voordeel 2012 t.b.v. € 423.442 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote   
              Investeringen. 
          3. Het structureel voordeel 2012 t.b.v. € 241.009 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve 
             Grote Investeringen. 
          4. Voor 2013 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de begroting  
              2013. 
          5. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 460.844. 
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          6. Kennisnemen van de voortgang van de tussenrapportage projecten stand van zaken 1  
              september 2012. 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10. Programmabegroting 2013 “T”   

Gevraagd besluit : De programmabegroting 2013 vaststellen. 
          Besluit raad : Tegen het voorstel worden 3 moties en 1 amendement ingediend. 
          Motie 1, ingediend door de fracties van CDA en CU, strekkende het college op te dragen er zorg  
          voor te dragen dat de reservepositie ultimo 2014, € 1 miljoen hoger is dan nu in de begroting 2013  
          is voorzien. De motie wordt met 14 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. Voor deze  
          motie stemmen de leden Wiersema, Zuiker, Lubbers, Kalk,  Talens, Bolhuis, Meerman, Wensink, 
          Van der Meij, Hoogenboom, Weering en Van Es en Rietkerk. De overige leden stemmen tegen. 

Motie 2, ingediend door de fracties van CDA en CU, strekkende het college op te dragen dat alle 
investeringen waarvan het evident is dat zij een structureel karakter dragen ook als zodanig in de 
begroting op te nemen en zulks vanaf de begroting 2014, dus beginnend met de 
Perspectievennota 2013 zichtbaar te maken. De motie wordt 23 stemmen voor aangenomen.   
Motie 3, ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo strekkende om in de begroting 2013 een 
bedrag van € 750,- op te nemen om 3 bijenkasten aan te schaffen en deze 3 bijenkasten in de 3 
kernen bij de aanwezige lokale bijenstalhouders te plaatsen. De motie wordt met 23 stemmen 
voor aangenomen. 
Amendement 1, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, strekkende om op pagina 65 
(ombuigingen 2013) ‘verminderen inzet onderzoeksbudgetten rekenkamercommissie’ en het 
bedrag ad €  20.000,- te laten vervallen. 

          Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Voor dit  
          amendement stemmen de leden Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum,  
          Heikamp,  Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Hoogenboom en Kloos. De overige leden 
          stemmen tegen het amendement. 
          De programmabegroting wordt daarmee gewijzigd vastgesteld; het budget van de  
          Rekenkamercommissie Tynaarlo met € 20.000.- wordt verhoogd en een bedrag van € 750,- 
          wordt  beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 3 bijenkasten bij de bijenstallen in de dorpen 
          Vries, Zuidlaren en Eelde. 
          Het college zegt toe motie 3 (LT plaatsing 3 bijenkasten) over te nemen en in overleg met de  
          imkersverenigingen uit te voeren.  
          Verder zegt het college toe de gemeenteraad volledig inzicht te geven in het aantal  
          personen dat op interim basis wordt ingehuurd en de daarmee gepaarde kosten per persoon.  
          Deze informatie wordt aangevuld met de openstaande verplichtingen van oud personeel. De  
          informatie wordt voor de raad vertrouwelijk ter inzage gelegd. 
          Verder geeft het college aan de motie over de mee te nemen gelden die door de ChristenUnie bij  
          de behandeling van de jaarrekening 2011 is ingediend in de uitvoering aan de raad wordt  
          voorgelegd. 
          Het college zal de raad op korte termijn informeren over de voortgang en de resultaten bij het  
          Centrumplan in Eelde.  
          Rond de planning van de evaluatie van de Regiovisie Groningen-Assen ontvangt de  
          gemeenteraad nader bericht zodra die evaluatie in het bestuur van de Regiovisie is besproken. 
          Transities Jeugdzorg. De gemeenteraad wordt op 8 januari 2013 nader geïnformeerd over de  
          ontwikkelingen en de inbedding van lokale taken die op de gemeente Tynaarlo op dat punt de  
          komende tijd afkomen.   
          Tot slot wordt de gemeenteraad nader geïnformeerd over de effecten van de ombuigingen voor  
          de sportverenigingen in de gemeente Tynaarlo.    

      
11. Begrotingswijzigingen  

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de post Onvoorzien 2012” 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 2, 9, 15 en 23 oktober 2012; 
          Verzonden brieven: 
           - 27 september 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: memo “Terugblik Mantelzorgcampagne  
             2011 en vervolg in 2012”; 
           - 2 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: b&w stukken; 
           - 4 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: antwoordbrief vraag Leefbaar Tynaarlo over  
             gesprek rond plannen accommodatie in Haren (o.a. zwembad); 
           - 4 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording vragen 
             waterschapsverhogingen; 
           - 4 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: instellen klankbordgroep Zuidlaren; 
           - 8 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: informatie nota van 
             uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerreinen;           
           - 9 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer en 
              Vervoer Plan;  
           - 11 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: Besluit kavelprijs compensatievoorstellen  
              bewoners Zuidoevers te De Groeve; 
           - 18 oktober 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: gerechtelijke procedure Grontmij /Tynaarlo; 
           - 19 oktober 2012, aan de fractie van Christen Unie, betreft: initiatief Provincie Drenthe voor het  
              plaatsen van een kunstwerk langs de N34 
           Ter inzage: 
           - Jaarverslag 2011 Drents Plateau; 
           - Jaarverslag 2011 Commissie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie Tynaarlo; 
           - Voordracht Frank van Zuilen voor (her)benoeming van de Vereniging voor Drentse Gemeenten; 
           - Jaarstukken 2012 Regio Groningen - Assen; 
          Besluit raad:  Op verzoek van een aantal fracties wordt de aan de gemeenteraad op 11 oktober  
          2012 verzonden brief: Besluit kavelprijs compensatievoorstellen bewoners Zuidoevers te De    
          Groeve geagendeerd voor de vergadering van 20 november 2012. Voor het overige wordt zonder  
          hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
            
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 22 oktober 2012)          

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot afdoening van 
de ingekomen stukken  

 
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 19.00 uur de vergadering 
 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          20 november 2012. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
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