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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 9 oktober 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), A. Lubbers (PvdA), alsmede de heren A. Kalk (PvdA aanwezig t/m punt 
11), 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 De Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
mevr. Nafisa Wafa en haar dochter Nargis Wafa (beide afkomstig uit Afghanistan) en dhr. A. 
Mourad (Syrië). 
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 ongewijzigd vastgesteld.   
 

3. Benoeming en beëdiging nieuw toegelaten raadslid mevr. A, Lubbers (PvdA). 
De raad stemt in met het instellen van een commissie ad hoc onderzoek geloofsbrieven, 
bestaande uit de raadsleden, de heren Van Heukelum (voorzitter), Bolhuis en Meerman en de 
griffier. Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt door de voorzitter van de commissie 
aangegeven dat deze in orde zijn bevonden. De raad besluit tot benoeming van mevr. A. Lubbers 
(PvdA) tot lid van de gemeenteraad. Mevr. Lubbers legt vervolgens de belofte af.   

 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2012 en vaststellen 

van de actielijst. 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 

5. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Meerman (waarom het college 
naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State  afziet van handhaving op het 
bedrijventerrein Vriezerbrug). Deze vraag leidt niet tot een toezegging van de zijde van het 
college. 
           

6. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Van der Wal namens 
Dorpsbelangen Tynaarlo.   

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

Dit betreft de behandeling van agendapunt 8 (Kadernota Integraal Accommodatiebeleid IAB).  
  
8. Kadernota “Integraal Accommodatiebeleid IAB: een brug naar de toekomst!?!” (opiniërende 

bespreking) 
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Ten aanzien van dit onderwerp vindt een opiniërende bespreking plaats. Besluitvorming vindt 
plaats in de raad van 6 november 2012. Naar aanleiding van de bespreking zegt het college het 
volgende toe. Na vaststelling van de Kadernota vindt de uitwerking op afzonderlijke onderdelen 
plaats waarbij ook naar de door de raad ingebrachte alternatieven voor af te stoten alternatieven 
wordt gekeken. Verder wordt voor de behandeling van het voorstel voor de raad van 6 november 
aangegeven wat de marsroute van het college is. Tot slot zegt het college toe om in de uitwerking 
van de 1% kunstregeling ook de gedachte om kunstenaars in te zetten in de ontwikkeling van 
speeltoestellen en het aspect van duurzaamheid in de uitvoering mee te nemen.     

 
9. Vaststelling bestemmingsplan “Tynaarlo kern” 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het bestemmingsplan “Tynaarlo kern” bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als 
              vervat in het GLM- bestand NL.IMRO.1730.BPTynaarlo-0401 met het bijbehorende bestand  
              gewijzigd vaststellen; 
          2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan “Tynaarlo 
              kern” gewijzigd vaststellen; 
          3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: met de stemverklaring van de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat wat  
          hen betreft de aanduiding “beeldbepalend” op het perceel Vriezerweg 1 Tynaarlo mag komen te  
          vervallen wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten. 
 
10. Vaststelling bestemmingsplan appartementencomplex Gen. Snijdersweg Paterswolde 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het bestemmingsplan appartementencomplex Generaal C.J. Snijdersweg te Paterswolde  
              definitief vaststellen. 
          2. Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen.                                         
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11. Verordening vergoeding inzameling oud papier (2012) 
          Gevraagd besluit:  Opnieuw vaststellen verordening vergoeding inzameling oud papier. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
12. Jaarverslag en Jaarrekening 2011 stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit: 
          - Kennis nemen van het jaarverslag 2011; 
          - Instemmen met de jaarrekening 2011 van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
          - Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan stichting Baasis.  
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Tegen  
          het voorstel stemmen de leden Van Es, Engels-van Dijk, Pieters, Van Heukelum, Baggerman,  
         Onur en Heikamp. De overige leden stemmen voor het voorstel. De heer Weering was tijdens de 
          beraadslagingen en stemming niet aanwezig. Het college zegt toe de nadere analyse op de  
          jaarcijfers van de stichting Baasis aan de raad beschikbaar te stellen en daarbij af te spreken  
          deze eind november tijdens een informatieavond met de raad bespreken. Ook het voor de raad  
          beschikbaar stellen van het Verslag van Bevindingen en het inzicht geven in de mate van  
          boventalligheid van het onderwijzend personeel wordt met stichting Baasis opgenomen. Over de  
          competentie van bevoegdheden bij sluiting van scholen wordt de gemeenteraad in een 
          afzonderlijke brief geïnformeerd. 
 
13. Concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland  
          Gevraagd besluit:  
          1. De gemeenteraad informeren over het nieuwe politiebestel en de gemeenteraad horen inzake  
              het concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland.  
          2. De beoogd regioburgemeester informeren over de reactie van de gemeenteraad. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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14. Controleprotocol  jaarrekening 2012 
          Gevraagd besluit:   
          1. Het controleprotocol jaarrekening 2012 vaststellen. 
          2. Het normenkader ter kennisgeving aannemen. 
          3. Als specifieke onderzoeksvragen aan de accountant op te dragen: 
              - Verbonden partijen (Is het risicomanagement en het toezicht voldoende en actueel om de  
                verantwoordelijkheid van de gemeente goed te kunnen vullen) 
              - Mee te nemen budgetoverschotten naar de volgende jaren (Hoe is de afloop van de mee te  
                nemen budgetten van voorgaande jaren en op welke wijze kan de begroting van mee te  
                nemen gelden verbeterd worden) 
           Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
15. Bestemmingsplan Holtenweg te Vries 

Gevraagd besluit: Een bestemmingsplanprocedure starten voor Holtenweg Vries en het 
          voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 11,18 en 25 september 2012; 
          Verzonden brieven:  

- 17 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Reactie op bezwaren Aqualaren; 
- 20 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Stand van zaken centrumontwikkelingen  
  Zuidlaren; 
- 24 september, aan de Gemeenteraad, betreft: Voortgang huisvesting statushouders; 
Ter inzage: 
- Stukken voor openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde  
  van maandag 1 oktober 2012; 
- Reactie op co-design bijeenkomst 30 mei 2012; 
- Jaarverslag en jaarstukken 2011 en begroting 2012 stichting bibliotheek Tynaarlo; 
- Nadere uitwerking stedelijke wateropgave Eelde/Paterswolde; 
- Reactie op brief van G.R. Wagenborg inzake plannen herontwikkeling Prins Bernardhoeve; 
- Reactie op brief Leefbaar Tynaarlo inzake stichting openbaar onderwijs Baasis; 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zal 
          de raad een brief sturen met informatie over de (on)mogelijkheden van de tijdelijke vestiging van 
          een supermarkt in de PBH in Zuidlaren.  
  
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 27 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. 
 
19. Sluiting           

De voorzitter sluit om 23.30 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          6 november 2012. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
            


