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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 25 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),   
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) 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: mevr. G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA), de heren C.H. Kloos (LT) en O.D. Rietkerk 
(GL). 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : De heer 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 ongewijzigd vastgesteld.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 september 2012 en vaststellen 
van de actielijst en het vergaderrooster 2013  
De besluitenlijst van 11 september wordt gewijzigd vastgesteld met de toevoeging dat ook het 
vergaderrooster voor het jaar 2013 is vastgesteld. 
De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

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 

Agendapunt komt te vervallen.  
  
7. Benoeming leden Raad van Toezicht stichting openbaar onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit: 
          1. Op voordracht van de benoemingsadviescommissie overgaan tot benoeming van de leden van 
              de Raad van Toezicht van stichting openbaar onderwijs Baasis; 
              - mevrouw J.H. van Boetzelaer 
              - de heer F. Kroon 
              - mevrouw J. Nijboer 
              - de heer C. de Ruiter 
              - de heer J. Wibier 
          2. De datum van benoeming is gelijk aan de datum van het passeren van de akte tot wijziging van 

    de statuten. 
          Besluit raad: Voor de benoeming wordt een commissie van stemopneming ingesteld. In deze      
          commissie hebben zitting de leden Kalk (voorzitter), Onur en Kraaijenbrink, aangevuld met de 
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          griffier. 
          Na schriftelijke stemming worden op de dames Van Boetzelaar en Nijboer en de heren Kroon, De  
          Ruiter en Wibier 19 stemmen uitgebracht, waarmee de dames Van Boetzelaar en Nijboer en de 
          heren Kroon, De Ruiter en Wibier met ingang van de datum van het passeren van de akte tot  
          wijziging van de statuten zijn benoemd.  
          De heer Weering (GB) was tijdens de beraadslaging en de stemming niet aanwezig.  
 
8. 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: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          toe de aanbevelingen in de Nota Grondbeleid op te nemen evenals de discussie over het wel of  
          niet voeren van een actieve grondpolitiek.      
 
9. Verklaring van geen bedenkingen Duinkampen 23 te Paterswolde 
          Gevraagd besluit:  Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het uitbreiden van een 
          bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken en het slopen van diverse  
          bouwwerken op het perceel Duinkampen 23 te Paterswolde. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.      
 
10. Aanpassing bouwverordening en welstandsnota in verband met advisering welstand door Libau 
          Gevraagd besluit:  
          1.  De verordening tot wijziging van de bouwverordening en de welstandsnota  

     vaststellen.  
2.  Libau aanwijzen als de preferente partner voor de welstandsadvisering tot en met 2014. 
3.  Gezien het karakter van de wijziging geen mogelijkheid bieden voor inspraak. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
           
11. Delegeren vaststellen en wijzigen arbeidsvoorwaarden griffier aan de werkgeverscommissie. 

Gevraagd besluit:  De bevoegdheden tot vaststelling en wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
griffier aan de werkgeverscommissie te delegeren. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.           
 
12. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van 4 en 11 september 2012. 
          Verzonden brieven: 

-  5 juli 2012, aan Dorpsbelangen De Groeve, betreft: notitie scholenbestand Baasis 2015; 
- 21 augustus 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: Rietwijk en Bungalowbuurt Ter Borch; 
- 28 augustus 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: start pilot werken op afspraak bij de afdeling 
  Publiekszaken; 
- 4 september 2012, aan de Gemeenteraad, betreft: ontwikkelingsrichting winkelstructuur; 
Ter inzage: 
- financieel en inhoudelijk jaarverslag 2011 Noordermaat met collegevoorstel. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.     
  
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 13 september 2012). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
14. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
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15. Sluiting           
De voorzitter sluit om 21.05 uur de vergadering.  

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          9 oktober 2012. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           

 


