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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag  8 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 (voorzitter) 
 
Plv. voorzitter : De heer R. Prins  
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 agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op voorstel van het college wordt agendapunt 10 van de 
agenda afgevoerd. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 april 2012 en vaststellen van de 
actielijst  
De besluitenlijst van 17 april 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij punt 7 wordt  het woord 
“minimale oppervlakte” vervangen voor de woorden “minmaal agrarisch bouwblok met een 
oppervlakte” en de zinsnede met het woord “functiekaart;” wordt aangevuld met de zin “en dat 
intensieve veeteelt beperkt blijft tot maximaal 2 bedrijven”.  
Tevens wordt punt 9 aangevuld met de toezegging van de kant van het college dat 
horecamogelijkheden ten noorden van de sluis bij het perceel Groningerweg 76 te Eelderwolde 
zullen worden onderzocht. De actielijst wordt daarmee eveneens gewijzigd vastgesteld.   
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Engels (huishoudinkomenstoets; kosten 
invoeren en mogelijkheid tot declareren bij het rijk) en de heer Pieters (dodenherdenking 4 mei te 
Vries). Deze vragen leiden tot de toezegging van de zijde van het college om bij het 4 mei comité 
aan te dringen in de komende jaren passende maatregelen te nemen ten aanzien van de 
verkeersgeleiding tijdens de 2 minuten stilte, het zorg dragen voor een betere geluidsvoorziening 
en het herstel van de vlaggenmast.   
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer M. Visser (namens Stichting 
Aqularen te Zuidlaren) bij agendapunt 7. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft spreekrecht bij agendapunt 7 (Haalbaarheidsonderzoek overdekte zwemvoorziening  
          Zuidlaren.  
 
7. Haalbaarheidsonderzoek overdekte zwemvoorziening Zuidlaren  
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          Gevraagd besluit:  
          1.  Kennis nemen van het rapport haalbaarheid Aqualaren. 
          2.  Tot besluitvorming over gaan na behandeling van de Perspectievennota 2012.  
          Besluit raad: Tijdens de behandeling van dit voorstel worden 2 amendementen ingediend 
          Amendement 1, ingediend door de fracties van VVD, LT, GB en D66 met de volgende 
          strekking:  
          “gevraagd besluit onder punt 2 te wijzigen als volgt: 
           besluit, gezien het niet mogelijk is gebleken uit onderzoek, Aqualaren in de huidige staat in stand  
           te houden voor het voorgestelde subsidiebedrag van 200.000 euro per jaar, een subsidie van  
           370.000 euro per jaar te verstrekken. De subsidie te verstrekken tot beëindiging van de lopende  
           aangegane overeenkomst zijnde 2015. Geeft het zwembadbestuur de opdracht te komen tot  
           verdere voorstellen van bezuiniging voor 2015 en de jaren hierna en hierbij expliciet te kijken  
           naar het samengaan van de besturen met als inzet om alle baden in Tynaarlo open te houden”. 
          Amendement 2, ingediend door de fracties van PvdA, GL, CDA, CU en de fractie van der Meij,  
          met de volgende strekking: 
           “gevraagd besluit punt 2 vervangen door: 
           2. Zo spoedig mogelijk over te gaan tot openbare aanbesteding, binnen de kaders van het 
           amendement van april 2011, van minstens een 25 meter bad, ten einde alle genoemde  
           doelgroepen te kunnen bedienen. 
           3. De begrote middelen blijven beschikbaar conform het overeengekomen convenant tussen 
           Aqualaren en de gemeente Tynaarlo” 
          Alvorens het amendement nr 2 in stemming wordt gebracht leggen de leden Pieters, Van Es,  
          Kraaijenbrink, Kalk, Engels de volgende stemverklaringen af:    
          De heer Pieters geeft aan dat zijn fractie er van overtuigd is dat met het aannemen van 
          amendement 2 de stichting aqualaren onvoldoende kans krijgt om een plan verder te ontwikkelen  
          en dat dit slecht is voor de toekomst van het zwembad in Zuidlaren. De heren Van Es en 
          Kraaijenbrink geven aan deze stemverklaring te kunnen ondersteunen. De heer Kalk geeft in zijn  
          stemverklaring aan veel waardering te hebben voor de plannen van de stichting Aqualaren en  
          daar 2 ½ jaar de tijd voor krijgt om de plannen te ontwikkelen, maar geeft daarbij aan dat de  
          overheid zijn politieke verantwoordelijkheid nemen in het maken van financiële keuzes. Mevr.  
          Engels geeft in een stemverklaring aan het te betreuren dat het gemeentebestuur haar ogen sluit  
          voor de argumenten van het stichtingsbestuur. 
          Na hoofdelijke stemming worden 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen uitgebracht. Voor het  
          amendement 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 amendement. Het amendement is aangenomen. Vervolgens wordt  
          het geamendeerde raadsbesluit hoofdelijk in stemming gebracht. 
          Na hoofdelijke stemming worden 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen het geamendeerde  
          besluit uitgebracht. Voor het geamendeerde 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 geamendeerde besluit. Het geamendeerde besluit is daarmee aan aangenomen. 
 
8. Afstemming woningbouw in de regio Groningen- Assen  
          Gevraagd besluit: 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: Aangehouden. 
 
9. Aanpassingen aan het gemeentehuis  
          Gevraagd besluit: Een krediet van € 401.000,- beschikbaar stellen voor het aanpassen van het  
          gemeentehuis.  
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          Besluit raad: Aangehouden 
 
10. Vaststelling bestemmingsplan Parc de Bloemert 
          Besluit raad: Afgevoerd van de agenda. 
 
11. Breedtesportbudget voor verenigingsondersteuning  
          Gevraagd besluit: De bestemmingsreserve stimulering bewegingsonderwijs ad € 29.648,-  
          inzetten voor uitvoering van verenigingsondersteuning in 2013 en de eerste helft van 2014. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  
          Tegen het voorstel stemmen de leden Van Es en Weering; de overige leden stemmen voor. De  
          leden Van der Meij en Kraaijenbrink zijn afwezig tijdens de stemming. Het college zegt de raad  
          toe om de mogelijkheden van tijdelijke kleedgelegenheden in Tynaarlo (sportvelden) te komen en  
          de raad daarover te berichten. 
 
12. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het perceel Madijk 3 te Eelderwolde 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het vergroten van de 
          woning en de sloop van twee schuren op het perceel Madijk 3 te Eelderwolde. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De  
          leden Van der Meij en Kraaijenbrink zijn afwezig tijdens de stemming.  
 
13. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2012’. 
          Besluit raad Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel gewijzigd vastgesteld in verband  
          met het aanhouden van agendapunt 9. De leden Van der Meij en Kraaijenbrink zijn afwezig 
          tijdens de stemming.  
 
14. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 10 april, 17 april, 24 april 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   11 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: parkeerplaats aan de Onlandweg in Tynaarlo;  
          -   12 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: aanvraag herstructureringsfaciliteit Sociale  
               Werkvoorziening; 
          -   13 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: Rietwijk en Bungalowbuurt Ter Borch; 
          -   17 april 2012, aan de fractie van D66, betreft: ruimtebehoefte mfa Borchkwartier; 
          -   27 april 2012, aan de gemeenteraad, betreft: herontwikkeling voorzijde Prins Bernhardhoeve. 
         Informatie uit het college: 
          -   Jaarverslag 2011 Culturele Adviesraad Gemeente Tynaarlo(CAGT); 
          -   Gemeentelijk Jaarverslag toezicht kinderopvang 2011; 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe hem schriftelijk te informeren over de inrichting van de aan te leggen parkeerplaats  
          aan de Onlandweg in Tynaarlo en of daarbij rekening wordt gehouden met de opslag van een aan  
          de parkeerplaats grenzende ondernemer.    
          De heer Kraaijenbrink is afwezig tijdens de stemming.  
        
15. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 27 april 2012). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening besloten.  
 
16. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
  
17. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.25 uur de vergadering.  
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          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          22 mei 2012. 

 
 

 
De plv. voorzitter,                                                De plv. griffier,                   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


