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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 26 maart 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  

Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van 
mevr. Pruisken (BRD). 
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 februari 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 (enquête 
openstelling “alleen op afspraak”), Pieters (tarragrond sanering Van Wijk & Boerema) en 
Meerman (paasvuren). De vragen leiden tot toezeggingen van de kant van het college dat de 
gemeenteraad op korte termijn een brief ontvangt over de uitslag van de gehouden enquête over 
de tevredenheid van het ‘openstelling alleen op afspraak’. Verder zegt het college toe dat de 
bewoners van de woningen gelegen ten westen van de vijver bij het terrein van Wijk & Boerema 
nog een informerende brief zullen ontvangen van het college over het aanwenden van tarragrond 
bij de sanering van het terrein Van Wijk & Boerema. 
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door 
- dhr. Heikens uit Paterswolde.    

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

Betreft behandeling agendapunt 7.  
  

7.       Bespreken brief college aan gemeenteraad (TIP’s), op verzoek fracties Gemeentebelangen en  
          CDA geagendeerd 

Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
          Besluit raad: Naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad zegt het college toe de  
          halvering van de subsidiëring aan de TIP’s tot 2015 op te schorten.  
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8.       Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 9 Donderen 
Gevraagd besluit: 
1. Het bestemmingsplan Noordeinde 9 te Donderen bestaande uit de geometrische bepaalde 

planobjecten als vervat in de het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPNdeinde9donderen-0401 
met bijbehorende digitale bestanden vaststellen. 

2. De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan 
Noordeinde 9 te Donderen eveneens vaststellen. 

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

9       Vaststelling Financiële Verordening 2013 
         Gevraagd besluit: Financiële verordening 2013 vaststellen. 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten met de  
         toevoeging op artikel 20, lid 4 dat naast informatiebijeenkomsten het woord “raadsvergaderingen”  
         wordt toegevoegd. 
 
10.    Verklaring van geen bedenkingen Noordlaarderweg 3,5 en 7 te Midlaren  
         Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor de verbouw van twee  
         recreatiewoningen en de bouw van een recreatiewoning op de percelen Noordlaarderweg 3,5 en 7  
         te Midlaren.  
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
         toe, toepassing te geven aan de flora en faunawet en dit mee te nemen in de ruimtelijke 
         onderbouwing. 
 
11      Informatie Raadswerkgroep RO/Welstand gemeente Tynaarlo (ter inzage) 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van 30 januari 2013. 
Besluit raad Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12     Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van 19 en 26 februari en 5 en 12 maart 2013. 
          Verzonden brieven:  
         - 23 januari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Centrumplan Eelde; 
         - 11 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Nieuwe Drank en Horecawet; 
         - 14 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Begroting 2013, meerjarenbegroting 2013-2016  
           en voortgang stichting openbaar onderwijs Baasis; 
         - 14 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang bestemmingsplan  
           Paterswoldsemeer;  
         - 15 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: kosten renovatie Zuidlaardervaart; 
         - 18 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Voortgang Geopark De Hondsrug; 
         - 19 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Aangehouden motie raadsvergadering 29  
            januari 2013;  
         - 20 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Aanbesteding afvalinzameling 2014 ; 
         - 21 februari 2013, aan de gemeenteraad, betreft: Reactie op de aankondiging van de Provincie  
           Drenthe dat in principe geen ISV3 subsidie beschikbaar zal worden gesteld voor het centrumplan  
           Vries; 
         - 25 februari 2013; aan de fractie D66, betreft: Beantwoording vraag fractie D66 wat betreft inhuur  
           derden; 
         - 25 februari 2013, aan de fractie CDA, betreft: Ruimte voor Ruimte Taarlo; 
         - 26 februari 2013; aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betreft: Brandbrief  
           bezuiniging op de huishoudelijke hulp; 
         - 27 februari 2013; aan de fractie VVD, betreft: Beantwoording van uw brief van 22 januari 2013;          
         - 28 februari 2013; aan de fractie Van der Meij, betreft: beantwoording vraag Fractie Van der Meij  
           over werken op afspraak bij de publieksbalie van de gemeente Tynaarlo; 
         ter inzage: 
          - Nota Bedrijfsvoering. 
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13      Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 maart 2013 ) 

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

14      Gemeenschappelijke regelingen 
          Gevraagd besluit: kennisnemen van de vergaderingstukken van het Algemeen Bestuur van het  
          Meerschap Paterswolde d.d. 4 maart 2013. 

Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
15      Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad kennis van de stukken in de leesmap.    
 
16      Sluiting           
          De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering 
 

  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          23 april 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     


