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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 11 september 2012, 20.00 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),  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)  en J. E. de Graaf (CU) 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA) en wethouder de heer H.H. Assies (GL)  
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : De heer De Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering wordt 1 minuut stilte in acht genomen in verband met het 
overlijden van de heer L. Bomhof, echtgenoot van mevr. G.B. Bomhof-Ruijs raadslid. 

          Verder vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van mevr. Ipema-   
          Price (Zuid Afrika), dhr F.N. Seba en mevr. Khalida Ishak Parcha (Syrië) en mevr. R. Nduwimana  
          (Burundi). 

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; agendapunt 7 wordt aangehouden tot 25 september 
2012.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli en 19 juli 2012 en vaststellen 
van de actielijst  
De besluitenlijst van 3 juli 2012 wordt gewijzigd vastgesteld; bij agendapunt 9 wordt de fractie van 
Groen Links toegevoegd aan de fracties die voor het voorstel hebben gestemd. D’66 wordt 
gewijzigd in D66. 
De besluitenlijst van 19 juli 2012 en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door  

- Mevrouw Van Zuiden, Zeegse (agendapunt 13). 
 
6. Behandeling agendapunt ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft spreekrecht bij agendapunt 13. 
  
7. Rapport Rekenkamercommissie Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie over de  
          financiële sturing van het grondbeleid van de gemeente en de gewenste discussie voeren met  
          in acht neming van de opgestelde conclusies en aanbevelingen en deze in/ bij uw besluitvorming  
          betrekken. 
          Besluit raad: Aangehouden; behandeling vindt plaats in de vergadering van 25 september 2012. 
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8. Investeringen Brandweer Tynaarlo  
          Gevraagd besluit:  
          1.  Instemmen met incidentele investering á € 327.900 voor de brandweer Tynaarlo ten  
               laste van de bestemmingsreserve Openbare Orde en Veiligheid. 
          2.  Het restant van de bestemmingsreserve á € 115.040 laten staan in verband met voorzienbare  
               incidentele lasten op gebied van openbare orde en veiligheid. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
9. Vaststelling bestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo  

Gevraagd besluit:  
1.  Het bestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo vaststellen. 
2.  Voor dit plan geen exploitatieplan vaststellen, conform artikel 6.12 lid 2 van de Wro.   

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

10 Actualisering beeldkwaliteitplan Strip Tuinwijk (Hayo Ripperdalaan) Ter Borch  
Gevraagd besluit: Het beeldkwaliteitplan Strip (Hayo Ripperdalaan) Ter Borch vaststellen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe in algemene zin terug te zullen komen op het handhavingsbeleid wat de gemeente  
          uitvoert. 

 
11      Oprichten van een recreatiewoning perceel Meerwijk 25 Midlaren  
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven ten behoeve van het oprichten  
          van een recreatiewoning op het perceel Meerwijk 25 Midlaren. 

Besluit raad: Aangehouden; behandeling vindt plaats in een volgende vergadering. 
 
12      Oprichten van een schuur perceel Lageweg 105 Zuidlaren 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het oprichten van een  
          schuur op het perceel Lageweg 105 Zuidlaren. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13      Beslissing op bezwaarschrift inzake weigering bestemming Akkerweg 3 Zeegse  
          Gevraagd besluit: Door vaststelling van bijgevoegde conceptbrief d.d. 11 september 2012 
          (bijlage) 2: 

a. De motivering van het raadsbesluit d.d. 22 november 2011 verduidelijken zoals onder a tot en  
      met c van die brief is aangegeven; 

          b.  Het bezwaarschrift in zoverre gegrond verklaren; 
          c.  Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond verklaren. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Tegen  
          het voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van Mombergen. De overige leden  
          stemmen voor het voorstel. 
 
14      Jaarrekening Alescon 2011  
          Gevraagd besluit: Kennis nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011, met als  
          aandachtspunt dat Alescon zorg draagt voor een neutrale exploitatie (niet afhankelijk van  
          eenmalige meevallers) en financiële risico’s helder in beeld brengt in de nog op te stellen  
          begroting 2013.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
15      Begrotingswijzigingen  
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de posten ‘Onvoorzien 2012‘.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.         
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16      Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 10 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus 2012; 
          Verzonden brieven: 

-  7 juni 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: samenwerking  
   Tynaarlo- Noordenveld- Assen; 
-  26 juni 2012, aan inwoners Zuidlaarderveen en Dorpsbelangen De Groeve, betreft: notitie 
   Scholenbestand Baasis 2015; 
-  29 juni 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: jaarrekening 2011; 
-  29 juni 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: uitleg bijdrage Recreatieschap Drenthe 2013; 
-  4 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: strategisch samenwerken in Noord Drenthe; 
-  5 juli 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: uitspraken  
   Raad van State –bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen; 
-  5 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: ontwikkelingen Transities; 
-  5 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: motie taakstelling 10% GGD Drenthe; 
-  5 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: nieuwe wet schuldhulpverlening per 1 juli 2012; 
-  11 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: ontwikkelingsrichting winkelstructuur Tynaarlo; 
-  11 juli 2012, aan de fractie van de VVD, betreft: antwoordbrief inzake vragen VVD aan college  
   over IAB beleid; 
-  12 juli 2012, aan de fractie van D66, betreft: geluidwerende voorziening langs N34; 
-  17 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: procedures besluit Aqualaren; 
-  17 juli 2012, aan CNV Publieke Zaak, betreft: contract Huishoudelijke Hulp WMO Tynaarlo; 
-  18 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: voortgang besluit schadeclaims Zuidoevers;  
-  20 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: beantwoording schriftelijke vragen over de juni 
   circulaire; 
-  25 juli 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording vragen 
   huishoudtoets; 
-  26 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: stichting openbaar onderwijs Baasis; 
-  26 juli 2012, aan de bewoners van De Baak 34 te De Groeve, betreft: reactie op brief “recente 
   ontwikkelingen Zuidoevers”; 
-  27 juli 2012, aan Ziggo, betreft: glasvezel en rol gemeente; 
-  17 augustus, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: hoe open is de gemeente Tynaarlo; 

          Informatie college over (ter inzage): 
-  uitvoeringsbesluiten en nadere regels behorende bij de Algemene plaatselijke verordening 
2012; 
-  17 juli 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: jaarverslag 2011 St.Trias; 
-  doeltreffendheidonderzoek Project Buurt Onderwijs Sport (BOS); 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
  
17      Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 1 september 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 in de leesmap. 
 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          25 september 2012. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           


