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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 7 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), H.H. Assies (GL) en J. E. de Graaf (CU) 
 
Met kennisgeving afwezig: De heer L.M. Kremers (CDA) 
 
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 gewijzigd vastgesteld; de agendapunten 9 en 10 worden 
bespreekpunten. Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 18a, een motie vreemd aan de 
agenda, ingediend door de fractie van GroenLinks. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 januari 2012 en 17 januari 2012, 
vaststellen van de actielijst  
De besluitenlijst van 5 januari 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. In de commissie van 
stemopneming moet voor de “heer Wensink”, “mevr. Wiersema” worden gelezen (punt 4.3). De 
besluitenlijst van 17 januari 2012 wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Aan de actielijst 
wordt bij het onderwerp “Afvoeren afval tijdens de jaarwisseling” toegevoegd dat het afval door de 
gemeente in 2011 wordt afgevoerd.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Kloos, Pieters en Van der Meij. De 
vragen leiden tot de toezegging van de zijde van het college dat de raad op korte termijn 
schriftelijk geïnformeerd wordt over de wijze en de kosten van het afvoeren van afval tijdens de 
jaarwisseling. Ook zal de raad een evaluatie van oud en nieuw 2011/ 2012 ontvangen. In de 
toekomst zal extra aandacht aan het dorp Tynaarlo worden gegeven tijdens de jaarwisseling. 
           

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

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

Punt komt te vervallen.  
 
7. Vaststelling bestemmingsplan”’Herontwikkeling Bovendiepen te Zuidlaren” 
          Gevraagd besluit: 

      1.   Het bestemmingsplan “Herontwikkeling Bovendiepen te Zuidlaren” gewijzigd vaststellen. 
      2.   Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
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8. Vaststelling bestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” 
          Gevraagd besluit: 
          1.   De zienswijzennota “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” vaststellen. 
          2.   Het bestemmingsplan “Nieuwbouw AOC Terra Eelde” gewijzigd vaststellen. 
          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.       

 
9. Ontwerpbestemmingsplan Rotonde Meerweg Paterswolde- Haren 
          Gevraagd besluit:  
          1.   De Notitie inspraak en overleg vaststellen. 
          2.   De burgemeester en wethouders uitnodigen het bestemmingsplan Rotonde Meerweg  
                Paterswolde- Haren in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen. 
          Besluit raad: Bij de behandeling van dit voorstel wordt een motie door de fracties van VVD, LT, 
          GB, D66 en CDA ingediend met de volgende strekking:  
          “De raad van de gemeente Tynaarlo; in vergadering bijeen op7 febr. 2012; kennis  
          genomen hebbende van de  voorgestelde reconstructiemaatregelen van de Hoofdweg in  
          Eelde tussen De Braak en de Meerweg; overwegende dat: een aantal omwonenden de  
          wens heeft om andere oprijbanden bij de toegang tot de woningen te leggen en om de  
          betonranden een klein beetje uit te frezen. verzoekt het college gehoor te geven aan de 
          wens van betrokken aanwonenden en gaat over tot de orde van de dag”. De motie wordt in  
          stemming gebracht. Vóór de motie stemmen de leden: Baggerman, Wiersema, Engels- van Dijk,   
          Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kloos, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Wensink, Van Es  
          en Weering. De overige leden stemmen tegen zodat deze met 13 stemmen voor en 10 stemmen  
          tegen is aangenomen. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Vóór het voorstel  
          stemmen 12 leden, tegen het voorstel 11 leden zodat het voorstel is aangenomen. Vóór het  
          voorstel stemmen de leden: Bomhof-Ruijs, Wiersema, Zuiker, Kalk, Prins, Talens, Bolhuis,  
          Rietkerk, Meerman, Wensink, Van der Meij en Hoogenboom. De overige leden stemmen tegen.  
          Het college geeft aan de raad te zullen informeren over de mogelijkheden van de motie.       
 
10. Aanvraag krediet van € 1.487.000,- voor realisatie rotonde Meerweg Paterswolde- Haren 
          Gevraagd besluit: 
          1.   Een krediet van € 1.487.000,- , excl. BTW, beschikbaar stellen voor de realisatie van de  
                rotonde Meerweg en reconstructie van de Hoofdweg, tussen De Braak en de Meerweg, te  
                Paterswolde. 
          2.   Deze investering afschrijven in 10 jaar en de kapitaallasten opvangen binnen de verhoogde  
                budgetten voor het wegenonderhoud. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt in stemming gebracht. Vóór het voorstel stemmen 12 leden,   
          tegen het voorstel 11 leden zodat het voorstel is aangenomen. Vóór het voorstel stemmen de   
          leden: Bomhof-Ruijs, Wiersema, Zuiker, Kalk, Prins, Talens, Bolhuis, Rietkerk, Meerman,          
          Wensink, Van der Meij en Hoogenboom. De overige leden stemmen tegen.  
  
11. Doorschuiven budgetten “Aanleg recreatieve fietspaden” en “Fietspad Veenweg Yderholt”  
          van 2011 naar 2012 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Van het budget 4080171 “Aanleg recreatieve fietspaden” een bedrag van € 100.000,-  
                doorschuiven naar 2012.  
          2.   Dit bedrag in eerste instantie uit de ARGI dekken. Vervolgens bij het vaststellen van het  
                jaarrekeningresultaat 2011, dit bedrag € 100.000,-- terug storten in de ARGI. 
          3.   Van het budget 4080174 “Fietspad Veenweg Yderholt” een bedrag van € 100.000,-  
                doorschuiven naar 2012 vanuit de bestemmingsreserve “Fietspad Veenweg Yderholt”. 
          4.   Beide budgetten gebruiken om het fietspad Oude tolweg in Zuidlaren te realiseren. 
          Besluit raad:  Het voorstel wordt in stemming gebracht. Vóór het voorstel stemmen 12 leden,   
          tegen het voorstel 11 leden zodat het voorstel is aangenomen. Vóór het voorstel stemmen de   
          leden: Bomhof-Ruijs, Wiersema, Zuiker, Kraaijenbrink, Prins, Talens, Bolhuis, Rietkerk, Meerman,          
          Wensink, Van der Meij en Hoogenboom. De overige leden stemmen tegen.  



 
 

 

gemeente Tynaarlo 
3 

         
12. Verklaring van geen bedenkingen afwijking bestemmingsplan Groningerstraat 189 Yde 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het tijdelijk afwijken van  
          het bestemmingsplan om bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken tot mei 2013 op het perceel  
          Groningerstraat 189 te Yde. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.               
 
13. Treasurystatuut gemeente Tynaarlo 2012 
          Gevraagd besluit: .   
          -   Het Treasurystatuut van 20 november 2001 intrekken;  
          -   het Treasurystatuut gemeente Tynaarlo 2012 vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe een lijstje met verschilpunten tussen het nieuwe ten opzichte van het oude  
          Treasurystatuut naar de raad te zenden.            
               
14. Vertegenwoordiging in raadswerkgroepen 
          Gevraagd besluit: Het auditcomité en de raadswerkgroep RO/ Welstand respectievelijk  
          uitbreiden met mevr. M.A. Engels – van Dijk (fractie D66) en de heer Van der Meij  
          (fractie Van der Meij)  
          Besluit raad: Voor de benoeming wordt een commissie van stemopneming ingesteld. In deze  
          commissie hebben zitting de leden Baggerman (voorzitter), Rietkerk en Hoogenboom, aangevuld    
          met de griffier. 
          Na schriftelijke stemming worden op de voordracht van mevr. M.A. Engels-van Dijk, 23  
          stembriefjes ingeleverd waarbij 18 stemmen vóór worden uitgebracht en worden op de voordracht 
          van de heer W.K.N. van der Meij, 22 stembriefjes ingeleverd waarbij 16 stemmen vóór worden 
          uitgebracht, waarmee beide leden zijn vertegenwoordigd in respectievelijk het Audit Comité en  
          de raadswerkgroep RO/Welstand.  
 
15. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2011’ 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.       
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van;  10 januari, 17 januari en 24 januari 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   12 januari 2012 , aan de gemeenteraad, betreft: milieuprogramma 2012  
          Informatie uit het college: 
          -   bevestiging dhr. J.E. de Graaf te Zuidlaren aanvaarding wethouderschap.  
          -   Informatie aan ICO: Vaststelling subsidie 2010 en subsidiebeschikking 2012. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.       
           
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 26 januari 2012). 

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

18. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken. 
  
18a.   Motie GroenLinks, Kinderpardon 
          Door de fractie van GroenLinks wordt een motie vreemd aan de dag (Kinderpardon) ingediend,  
          met de volgende strekking: 
          De raad van de gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen op 7 februari 2012, overwegende dat 
          het wezensvreemd is om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het 
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          land van hun ouders, 
          dat er brede maatschappelijke steun voor een kinderpardon bestaat, 
          dat PvdA en CU in de Kamer een initiatiefwet hebben gemaakt voor gewortelde asielkinderen  
          (Kamerstuk 33068) welke nu bij de Raad van State ligt voor advies en hopelijk nog dit jaar in de  
          Kamer wordt behandeld en aangenomen. 
          dat deze motie kan worden gezien als een pleidooi om het wetsvoorstel van PvdA en CU te 
          steunen. 
          dat in de gemeente Tynaarlo ook asielkinderen worden opgevangen en verzoekt het college om 
          bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon en gaat over tot de  
          orde van de dag. 
          De motie wordt in stemming gebracht. Vóór de motie stemmen de leden Engels-van Dijk, Bomhof- 
          Ruijs, Zuiker, Kalk, Prins, Talens, Bolhuis, Rietkerk, Meerman, Van der Meij en Hoogenboom  
          (11), de overige leden stemmen tegen, zodat deze is verworpen.  
 
19.     Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          21 februari 2012. 
 
  
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


