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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 23 april 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), G.K.C. Baggerman (VVD), R.R.M. Zuiker (GL), 
M.A. Engels- van Dijk (D66), A. Lubbers (PvdA), alsmede de heren R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), 
H. Bolhuis (PvdA ), A. Kalk (PvdA), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. 
Heikamp (VVD), F. Haisma (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen 
(LT), 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.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Kosmeijer (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
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 ongewijzigd vastgesteld.  
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2013 en vaststellen van 
de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot gewijzigde vaststelling van 
de besluitenlijst.  
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Van der Meij  
          (verkeersbewegingen biovergisting aan de IJzenbroeken Tynaarlo) en Pieters (ambtelijke  
          samenwerking op terrein gemeentelijke belastingen). De vragen leiden tot toezeggingen van de 
          kant van het college dat de gemeenteraad na 7 mei a.s. de brief van de VDG ontvangt omtrent  
          gemeentelijke samenwerking in Drenthe. Verder zegt het college toe na te gaan in hoeverre een  
          oplossing in de verhoogde verkeersintensiteit aan de Brink in Tynaarlo kan worden bereikt. 

 
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. Bouwplaninitiatief Schultestraat 5 te Vries 

Gevraagd besluit:  
1. Een positieve grondhouding aannemen m.b.t. transformatie perceel Schultestraat 5 Vries van   
    “detailhandel” naar “wonen”; 
2. het principeverzoek van initiatiefnemer om planologische medewerking te verlenen aan 8  
    wooneenheden voor starters/jongeren af te wijzen en het aantal wooneenheden op het perceel  
    in beginsel te maximeren tot 2 appartementen of 4 goedkope wooneenheden voor 
   starters/jongeren. 

           Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement ingediend door de fractie van Leefbaar  
           Tynaarlo om in plaats van “4”, “6” goedkope wooneenheden voor jongeren/starters mogelijk te 
           maken. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Voor  
           stemmen de leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp,   
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           Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering, Van der Meij en Kloos. De overige leden  
           stemmen tegen. Het gewijzigde besluit wordt met 19 stemmen voor en 4 tegen (leden Rietkerk,  
           Meerman, Zuiker en Hoogenboom) vastgesteld. 
            
8. Kadernota Wmo “Kansrijk Leven!” 2013-2016 

Gevraagd besluit: De Kadernota Wmo “Kansrijk Leven!”2013-2016 vaststellen voor de periode 
2013 – 2016 inclusief de financiële paragraaf voor de jaren 2013 en 2014.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
          de raad toe herijking van de decentralisatie in de nota op te nemen. Een uitgebreide voorlichting 
          zal worden gegeven over de gebruiksmogelijkheden op het onderdeel “initiatievenbudget”. Verder 
          zal in de kadernota geen onderscheid gemaakt worden op de onderdelen combinatie-  
          functionarissen “sport”en “cultuur” Tot slot zegt het college toe dat de raad te zijner tijd 
          uitgebreide informatie te zullen verstrekken op het onderdeel Jeugdzorg in de gemeente Tynaarlo. 
  
9.       Wijziging in het Regionaal BeleidsPlan Noord- Nederland( RBPNN), onderdeel sterkteverdeling. 
          Gevraagd besluit:  
          1. Het horen van de gemeenteraad over de bestuurlijk gedragen nieuwe sterkteverdeling over de  
              robuuste basisteams, cf art. 38b lid 2 Politiewet 
          2. De beoogd regioburgemeester informeren over de reactie van de raad.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
10.    Bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167-169 Paterswolde’ 
         Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 167-169 Paterswolde’ bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planopbjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPHoofdwg167PW-
041 met de bijbehorende bestanden vast te stellen; 

2. de bij dit besluit behorende volledige papierenverbeelding van het bestemmingsplan vast te 
stellen; 

3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
11.     Riolering woonboten De Groeve 

Gevraagd besluit: Een krediet van € 80.000,- beschikbaar stellen voor aanleg riolering 
woonboten De Groeve.  

          Besluit raad: Aangehouden tot een volgende vergadering met de toezegging van de zijde van het  
          college dat tot die tijd geen verdere onomkeerbare besluiten ten aanzien van de woonboten in  
          de Zuidlaardervaart in Zuidlaren worden genomen.  
 
12.     Aanvullend krediet uitvoering wijkvernieuwing Nieuwe Akkers 

Gevraagd besluit: 
1. het krediet uitvoering wijkvernieuwing Nieuwe Akkers bij te stellen naar € 1.550.163,- (was  
    € 1.722.673,-); 
2. een extra bedrag van € 71.000,- ten laste van de AGRI ter dekking van dit krediet ter  
    beschikking te stellen.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13.     Aanpassen Verordening Financiële Materiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
a. De Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Tynaarlo 2013 

vatstellen; 
b. de onderdelen genoemd in de bijlage loskoppelen van de verordening en deze 

vastleggen in uitvoeringsregelingen; 
c. voor het onderdeel suppletieregeling een afbouwfase van 3 jaar vaststellen. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt tot een gewijzigde vaststelling besloten m.b.t.  
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          art. 7 van de verordening Remidial Teaching/Logopedie. De fracties van GroenLinks, 
          D66 en Gemeentebelangen geven middels een stemverklaring aan tegenstander te zijn van een  
          snelle afbouw van de suppletieregeling. De heer Weering was afwezig bij de beraadslagingen en  
          stemming over dit voorstel. 
 
14.     Verklaring van geen bedenkingen Groote Veen 89 te Eelde “T” 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de verbouw van een  
          tijdelijke school op het perceel Groote Veen 89 te Eelde 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15.    Verklaring van geen bedenkingen voormalig minutiecomplex Donderen  
         Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor een omgevingsvergunning  
         op het perceel van het minutiecomplex in Donderen.           
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
16.    Bestemmingsplan fietspad Oude Tolweg Zuidlaren 
         Gevraagd besluit:  

1. Het bestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren vrijgeven voor inspraak en wettelijk 
overleg; 

2. burgemeester en wethouders machtigen om na afronding van de inspraak en het wettelijk 
overleg het bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen (artikel 3.8, 
lid 1 Wet ruimtelijke ordening). 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 1 stem tegen (dhr. Kalk) aangenomen. 
 
17.     Begrotingswijziging 

Gevraagd besluit de vermelde begrotingswijzingen vaststellen en kennis nemen van de stand 
van de posten “Onvoorzien 2013”  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt tot een gewijzigde vaststelling besloten. 
 
18.     Informatie Raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo (ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 26 februari 2013. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
19.     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Tijdens de 
          behandeling van dit voorstel wordt een motie ingediend bij op de brief van 20 maart 2013 van het 
          college aan de VVD fractie met de strekking het optreden van wethouder Assies tijdens de  
          beraadslagingen in de raadsvergadering van 26 februari 2013 ten zeerste af te keuren. De motie  
          wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen stemmen  
          de leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, 
          Van Mombergen, Van Es, Weering, en Kloos. De overige leden stemmen tegen het voorstel.     
 
20.     Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 10 april 2013 ) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
21.     Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
          Kennisnemen van de stukken van de aandeelhoudersvergadering GAE 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 
22.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad kennis van de stukken in de leesmap.    
 
23.     Sluiting           
          De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering 
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          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          14 mei 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     


