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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 29 oktober 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), 
A. Lubbers (PvdA), N. Hofstra (VVD) alsmede de heren 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), G.J. 
Wensink (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es 
(GB), J. Weering (GB), J. Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT), A. Kalk (PvdA aanwezig tot en met punt 
7), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen en H. Berends  
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), en J. E. de Graaf (CU) en 
gemeentesecretaris/directeur J.P.J. van Muijen 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
Plaatsvervangend griffier : Mevrouw N. Uilkema 
 
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 24 september 2013 en vaststellen 
actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
4. Vragenrecht 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Van der Meij en Kloos en mevrouw 
Wiersema over het artikel in het Harener Weekblad. De heer Rietkerk heeft een vraag over de 
actuele situatie met betrekking tot CO2 opslag en de motie over dit onderwerp van 25 mei 2010. 
Mevrouw Engels vraagt hoe het college denkt om te gaan met verpaupering in Vries gelet op de 
bedrijfsbeëindiging van de bloemist ook in relatie tot de klankbordgroep. De heer Weering vraagt 
naar de wijkvernieuwing Nieuwe Akkers in Paterswolde en de heer Bolhuis heeft een vraag over 
het onderwerp vrijetijdseconomie. De wethouder zegt toe dat te zijner tijd een 
informatiebijeenkomst wordt ingepland.  
 

5. Spreekrecht 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 

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

7. Kadernota  Economie Tynaarlo verbindt! 
Gevraagd besluit: 

          1. In te stemmen met de ‘Kadernota Economie Tynaarlo verbindt!’ 
          2. In de periode van vier jaar € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de ondersteuning en   
              uitvoering van het beleid.  
          3. Kennisnemen van de ‘Startnotitie Verbinden en Samenwerken’. 
          Besluit raad:  

Het college neemt het voorstel terug en komt over twee weken terug bij de raad met een 
aangepast voorstel met daarin aangepast:  
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1. gevraagde bijdrage wordt niet gebruikt voor ambtelijke inzet. 
2. evaluatie van de gevraagde bijdrage na een jaar. 
3. procedurevoorstel in verband met de Winkeltijdenwet.  
4. tekstaanpassing ‘’alleen zonne-energie en algen”.  
 

8. Actualisatie Regiovisie en Netwerkanalyse 2013 
Gevraagd besluit: 
 - Instemmen met de actualisatie van de Regiovisie Groningen- Assen, zoals verwoord in het  
   rapport  “Veranderende context – blijvend perspectief”; 
 - Instemmen met geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 inclusief de daarin opgenomen  
   Bereikbaarheidsstrategie, de nieuwe visie op het hoogwaardig openbaar vervoer en het   
   bijbehorende Uitvoeringsprogramma; 
 - De jaarlijkse bijdrage vaststellen op € 300.003,- en deze beschikbaar stellen tot en met 2023  
   ter gedeeltelijke bekostiging van de exploitatie en de realisatie van het     
   meerjareninvesteringsprogramma. 

          Besluit raad: 
Bespreking van dit onderwerp is opiniërend van aard, het college brengt de gevoelens van de 
raad over naar de Stuurgroep Regiovisie. Na consultatie raden en staten komt dit onderwerp ter 
besluitvorming terug op de agenda. Voor de raad zal een voorlichting van de Regiovisie worden 
gepland. 
 

9. Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 
          Gevraagd besluit: De Nota lokaal gezondheidsbeleid 2014-2016 vrijgeven voor inspraak. 
          Besluit raad: Aangehouden; behandeling in de volgende vergadering. 
 
10. Conceptbegroting 2014 ISD Werkpleinbaanzicht 
          Gevraagd besluit: In te stemmen met de conceptreactie aan het bestuur van de    
          Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.  
          Besluit raad: Aangehouden, behandeling in de volgende vergadering. 

11. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Drenthe 2014 
Gevraagd besluit:  
 - akkoord gaan met de basis ontwerpbegroting 2014 van de Veiligheidsregio Drenthe; 
 - niet akkoord gaan met de negatieve effecten van de regionalisering van de brandweer. 

          Besluit raad: De raad brengt een amendement in stemming met de volgende 
          strekking:’’vooralsnog niet akkoord gaan met de ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2014 en  
          hieromtrent een zienswijze indienen waarin van de Veiligheidsregio duidelijkheid wordt gevraagd  
          over de taakstelling van 5%. Het amendement wordt met 17 stemmen voor en 5 tegen  
          aangenomen.  
 
12. Concept beleidsbegroting Alescon 2014 en meerjarenraming 2015 tot en met 2017 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van concept Beleidsbegroting Alescon 2014 en eventuele 
wensen en opmerkingen meegeven. 

          Besluit raad: De raad neemt kennis van de concept Beleidsbegroting en brengt de complimenten  
          over dat Alescon erin is geslaagd een realistische begroting neer te leggen.  
 
13. Vaststellen van algemene verklaring van geen bedenkingen  
          Gevraagd besluit:  

1.  Een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvragen om  
          omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3o Wabo; 

2.  Deze algemene verklaring van geen bedenkingen geldt niet in die gevallen waarin er  
    zienswijzen worden ingediend naar aanleiding van de ter inzagelegging van de  
    ontwerpvergunning; 
3.  Deze algemene verklaring van geen bedenkingen geldt evenmin in die gevallen waarin een 
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raadslid tijdens de ter inzagelegging verzoekt de ontwerpvergunning te agenderen voor een 
raadsvergadering. 

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.  
 
14. Begrotingswijziging       
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
          van de posten ‘Onvoorzien 2013‘.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.  

 
15. Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage) 

Conceptagenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de openbare 
vergadering van het Meerschap Paterswolde d.d. 8 oktober 2013. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken.  
              

16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.  

 
17. Ingekomen stukken(bijgewerkt tot 17 oktober 2013) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform 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 00.30 uur de vergadering. 
 

          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          12 november 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 

 
 
 
 
 
     


