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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 10 september 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), 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 18), W.K.N. van der Meij 
(Fractie Van der Meij) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. G.K.C. Baggerman (VVD) en de heer F.A. van Zuilen 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Berends (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
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 gewijzigd vastgesteld; agendapunt 18a wordt toegevoegd.   
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 augustus 2013 en vaststellen 
van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Lubbers (Burgernet), de heer  
          Kloos (samenwerking STAAN met gemeente Haren) en de heer Pieters (brief college motie OZB).  
          Deze leiden niet tot toezegging van de zijde van het college.   
            
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door: 
          - mevr. Habing te Eelde (agendapunt 10) 

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

Betreft behandeling van de agendapunten 10. 
 

7. Initiatiefvoorstel Creatieve klasse CDA fractie (staken stemmen raad 27 augustus 2013)  
Gevraagd besluit: Instemmen met het formeren van een werkgroep innovatie die: 
- de haalbaarheid van het opzetten van een pilot muziek- kunst- en cultuureducatie voor één of 

meerdere basisscholen in Tynaarlo gaat onderzoeken. 
- binnen twee maanden op basis van de doelstellingen van de Creatieve Industrie een voorstel 

gaat maken voor de gemeente Tynaarlo.    
          Besluit raad:  Na herstemming wordt het voorstel met 13 stemmen voor en 9 tegen       
          aangenomen; Voor het voorstel stemmen de leden van de fracties van CDA, PvdA, GroenLinks,  
          ChirstenUnie, D66 en Van der Meij; de leden van de overige fracties stemmen tegen het voorstel.    
          De fractie van leefbaar Tynaarlo geeft in een stemverklaring aan het hachelijk te vinden 
          om subsidie te verstrekken aan een niet bestaande partij. 
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8. Moties nr. 1, nr. 2, nr. 3 en nr. 4, raad 27 augustus 2013 (staken stemmen raad 27 augustus 

2013). 
Besluit raad: Na herstemming wordt de moties 1, 2 en 3 verworpen. Voor de moties stemmen de 
leden van de fracties van VVD, Gemeentebelangen, D66 en Leefbaar Tynaarlo. De leden van de 
overige fracties stemmen tegen deze moties. 

          Bij de herstemming van motie 4 staken de stemmen wederom, weshalve de motie is verworpen.    
          Voor de motie stemmen de leden van de fracties van VVD, Gemeentebelangen, D66 en Leefbaar  
          Tynaarlo en de heer Kalk, de leden van de overige fracties stemmen tegen.  

 
9. Perspectievennota 2013 (staken stemmen raad 27 augustus 2013)  

Gevraagd besluit: De perspectievennota 2013 vaststellen.  
          Besluit raad: Na herstemming wordt het voorstel met 12 stemmen voor en 10 tegen.       
          aangenomen; Voor het voorstel stemmen de leden van de fracties van PvdA, GroenLinks,  
          ChirstenUnie, CDA en Van der Meij; de leden van de overige fracties stemmen tegen het voorstel.    
 
10. Gewijzigde omstandigheden Centrumplan Eelde en het entreegebied Ter Borch “T” 

Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met een ontwikkeling van een supermarktprogramma in zowel het Centrumplan 
Eelde als in het entreegebied Ter Borch en de ontwikkeling zoals verder in Eelde is voorzien; 
2. Het extra onderhandelingsresultaat van € 407.500 vanuit de voorgenomen 
supermarktontwikkeling in Ter Borch in te zetten ten behoeve van de realisatie van het 
Centrumplan Eelde 
3. Van de verwachte leges opbrengsten uit Centrumplan Eelde een bedrag van € 100.000,-- in te 
zetten ten behoeve van het Centrumplan Eelde.  
De bedragen van € 407.500,-- en € 100.000,-- worden eerst ten laste van de ARGI gebracht en 
vloeien na realisatie weer terug naar de ARGI. 
4. Kennis te nemen van de verschuiving van de regio subsidiegelden en in te stemmen met het 
instellen van een bestemmingsreserve ten behoeve van het Centrumplan Vries en hieraan € 
200.000,-- te doteren ten laste van het onbestemde begrotingsresultaat 2013. 
5. Een extra bijdrage van maximaal € 235.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het 
Centrumplan Eelde en deze gelden ten laste te brengen van de ARGI. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De fracties van 
de VVD en Leefbaar Tynaarlo geven in een stemverklaring aan veel twijfels te hebben rond het 
dossier. Het college zegt de raad toe om bij de planprocedure voor een supermarkt in Ter Borch 
voldoende aandacht te schenken aan verkeersveiligheidsaspecten in het entreegebied en met de 
landelijke uitstraling van het gebouw op en naar zijn omgeving.   

 
11. Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het verlengen van een jongveestal op het perceel 

Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vergroten van een  
          jongveestal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
12. Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel 

Dorpsstraat 72 te Zuidlaarderveen 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een 

bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 72 in Zuidlaarderveen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe hem schriftelijk te informeren of leges geïnd kunnen worden. De heer Pieters was bij 
          de beraadslagingen en stemming over dit punt afwezig. 
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13. Intergemeentelijke samenwerking Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en Noordenveld (STAAN) 
          Gevraagd besluit: In te stemmen met een intergemeentelijke samenwerking tussen de 

gemeenten Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld (STAAN), binnen de kaders van dit 
raadsvoorstel. 

          Besluit raad: De gemeenteraad stemt in met het verzoek van het college om dit voorstel terug te  
          nemen van de agenda. 
 
14. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
          Gevraagd besluit: Vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive  
          2013. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
15. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de posten ‘Onvoorzien 2013‘.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    

    
16. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
17. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 29 augustus 2013). 

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 kennisgenomen van de stukken. 
 
18A.   Verzoek tot het houden van een interpellatie (aangevraagd door de fracties van de VVD, GB, LT  
          en D66) met betrekking tot de gang van zaken rond Aqualaren. 
          Besluit raad: Het interpellatiedebat is gevoerd zonder besluitvorming en/of toezeggingen.     
 
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  
          24 september 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 


